
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O CONTRATADO CHRISTIAN PAULO ROLL - MEI, nome fantasia: 2P DESIGNER, inscrito no 

CNPJ nº 37.066.414/0001-23, situado na Rua Independência, n. 208, centro, Marcelino Ramos-

RS, Cep 99800-000, criador e mantenedor do site MarcelinoRamos.com, e CONTRATANTE, 

devidamente qualificado no cadastro disponível em  https://marcelinoramos.com/formulario-

anexo-1-contrato/ que integra este contrato para todos os fins legais, pelos termos e condições 

que se seguem: 

1. OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Contrato, o estabelecimento de regras, conceitos, planos de 

serviços, preços e critérios de pagamentos dos serviços de publicidade a serem prestados pela 

CONTRATADA ao CONTRATANTE, no site MarcelinoRamos.com, a depender do plano 

escolhido pelo CONTRATANTE no cadastro feito por ele preenchido em 

https://marcelinoramos.com/formulario-anexo-1-contrato/ 

2. DOS PLANOS E SERVIÇOS DISPONILIZADOS PELA CONTRATADA 

2.1. A CONTRATANTE oferece no mercado dois tipos de planos de serviços, para divulgação 

de empresas, produtos e serviços no site MarcelinoRamos.com, que possuem os seguintes 

valores e características: 

 CARACTERÍSTICAS DO PLANO ASSINATURA SEMESTRAL 

PLANO PRO TUDO QUE TEM NO PLANO BÁSICO MAIS: 

• Inclusão de Logotipo e Slogan; 

•  Descrição de Atividades; 

•  Ícones de WhatsApp, E-mail, Redes 

Sociais, Site e Compartilhar; 

•  Galeria com até 10 imagens; 

•  Endereço completo com ícone de 

Geolocalização (GPS); 

•  Horários de funcionamento; 

R$ 239,40, pago no momento da assinatura do 

plano. 

Equivalente a R$ 39,90, por mês. 
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•  Categoria da empresa e URL 

Personalizada; 

•  Busca nos primeiros resultados. 

•  Inclusão de Vídeo; 

•  Inclusão de selos de destaque; 

  

PLANO 

PREMIUM 

TUDO QUE TEM NO PLANO PRÓ 
MAIS:  

 - As artes do Pacote de Mídia serão 

colocadas na página inicial do site e 

compartilhadas em nossas redes sociais; 

- E-mail personalizado 

@marcelinoramos.com; 

- Busca nos primeiros resultados; 

 - Empresa Promovida através de nosso 

filtro marcelinoramos.com; 

- Busca avançada na home no ícone "O 

que você está procurando?". 

 

 

CONSULTE OPÇÕES DE 
PACOTES DE MÍDIA 

 * Contratação somente para clientes com Pacotes de 

Mídia. 

 

3. PLANO ESCOLHIDO PELO CONTRATANTE VIA FORMULÁRIO  

3.1. Neste ato o CONTRATANTE opta pela contratação do plano enviado via formulário Link: 

https://marcelinoramos.com/formulario-anexo-1-contrato/ 

3.2. A divulgação da empresa/negócio do CONTRATANTE será feita no site 

MarcelinoRamos.com, de acordo com as especificações do plano de serviço acima escolhido via 

formulário e conforme as regras abaixo especificadas. 

4. FORMAS DE PAGAMENTO 
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4.1. O pagamento pelo serviço prestado pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, será feita na 

modalidade “PRÉ-PAGO”, ou seja, será realizado de forma antecipada para o período de assinatura 

assinalada no item 3.1. 

 

4.2. O pagamento acima aludido poderá ser realizado diretamente a CONTRATADA, mediante 

entrega de recibo de pagamento, ou por meio de depósito bancário, na seguinte conta: 

 

BANCO DO BRASIL 

AG: 2806-1  

CC: 30951-6 

Titularidade de CHRISTIAN PAULO ROLL (CPF 00580170039). 

 

5. DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL  

 

5.1. A assinatura será renovada, automaticamente e por igual período, ao término do período 

contratado.  

 

5.2. Vencida a assinatura escolhida no item 3.1, o CONTRATANTE terá o prazo de 5 dias 

úteis para efetuar o pagamento do valor referente a nova assinatura. 

 

5.3. Até 5 dias úteis antes do término da assinatura escolhida, o CONTRATADO enviará um 

e-mail ou WhatsApp ao CONTRATANTE, para lembrá-lo de que a sua assinatura vencerá em 

breve e que novo pagamento deverá ser realizado, caso queira continuar com a divulgação da 

sua empresa/negócio no site MarcelinoRamos.com. 

 
6. ALTERAÇÃO DE PLANO 

 

6.1. Se no decorrente deste CONTRATO o CONTRATANTE resolva alterar o plano e/ou 

assinatura inicialmente contratado, deverá informar o CONTRATADO por mensagem enviada ao 

e-mail contato@marcelinoramos.com ou para o WhatsApp nº +55 54 3372-1318. 

 

6.2. Sendo de menor valor o novo plano e/ou assinatura escolhido(s) pelo CONTRATANTE, 

o CONTRATADO irá alterar o valor de cobrança, sendo que o novo valor passará a vigorar a 

partir da renovação do plano/assinatura anteriormente escolhido(s). 

 
6.3.  Sendo de maior valor o novo plano e/ou assinatura escolhido(s) pelo CONTRATANTE, 

o CONTRATADO irá alterar o anúncio do CONTRATANTE no site MarcelinoRamos.com, sendo 

que a partir de então passará a vigorar o valor do novo plano e/ou assinatura escolhido(s). 
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6.4. No caso da alteração mencionada no item 6.3 ocorrer antes de finalizar o plano/assinatura 

anteriormente contratados, o CONTRATANTE deverá pagar ao CONTRATADO a diferença de 

valor encontrada e proporcional ao tempo restante da sua assinatura. 

 

7. PRAZOS E REGRAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA  

7.1. A partir do aceite desse CONTRATO e do pagamento do valor do plano escolhido, o 

CONTRATANTE e o CONTRATADO irão definir e reunir todo material necessário para divulgação 

da empresa/negócio do CONTRATANTE no site MarcelinoRamos.com, de acordo com as 

características do plano escolhido. 

7.2. Após a definição e reunião de todo o material necessário a divulgação do negócio do 

CONTRATANTE, o CONTRATADO tem o prazo de 5 dias uteis, a contar do recebimento do 

último material/informação enviado pelo CONTRATANTE, para realizar a publicação do anúncio 

no site MarcelinoRamos.com. 

7.3. O início da prestação dos serviços pelo CONTRATADO terá início após a confirmação do 

pagamento do plano escolhido pelo CONTRATANTE. 

7.4. Os materiais/informações, necessários a divulgação do negócio do CONTRATANTE, 

deverão ser enviados ao e-mail do CONTRATADO: contato@marcelinoramos.com ou para o 

WhatsApp nº +55 54 3372-1318. 

7.5. As artes/fotos não criadas pela CONTRATADA, ou seja, que forem enviadas diretamente 

pelo CONTRATANTE para serem publicadas no site MarcelinoRamos.com., serão previamente 

avaliadas e aprovadas pelo CONTRATADA, antes de serem publicadas no site 

MarcelinoRamos.com.  

7.6. Não serão permitidos anúncios que contenham mensagens de cunho racista, 

discriminatório, difamatório, que incitem violência ou com conteúdo ofensivo, pirata ou que cause 

danos a outrem.  

7.7. O prazo mencionado no item 7.2 somente começará a contar a partir da aprovação da 

última arte, foto e mensagem escrita enviada pelo CONTRATANTE. 

7.8. O prazo de 5 dias uteis, definido no item 10.2 deste CONTRATO, será prorrogado, 

automaticamente, pelo prazo necessário aos ajustes supervenientes, nas seguintes situações:  

a) Quando no decorrer da produção, o CONTRATANTE solicitar o desenvolvimento de 

mais trabalhos além do contratado inicialmente; 

b) Quando no decorrer da produção o CONTRATANTE solicitar qualquer alteração de 

conteúdo anteriormente já enviado e aprovado; 
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c) Quando o CONTRATANTE solicitar inserções de recursos ou dispositivos extras que 

necessitem de prorrogação no prazo de entrega. 

11. REGRAS ESPECIFICAS AOS CONTRATANTES DO PLANO PREMIUM 

 

11.1 Em relação a produção das artes do Plano Premium, o CONTRATADO e o 

CONTRATANTE irão alinhar, conjuntamente, o seu desenvolvimento, sendo que o produto final 

deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE.  

11.2 Toda e qualquer alteração, correção e modificação nas artes deverão ser solicitadas 

mediante envio de e-mail para contato@marcelinoramos.com ou para o WhatsApp nº +55 54 

3372-1318. 

11.3 Após a aprovação das artes pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE somente poderá 

solicitar alteração, sem custo adicional, se as novas alterações não demandaram mudança nas 

estruturas gráficas do produto ou nas imagens utilizadas. Alterações simples, como mudança de 

datas e preços de produtos, podem ser realizadas pelo CONTRATADO, sem custo adicional ao 

CONTRATANTE. 

12. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 

12.1 Quaisquer das Partes poderá rescindir este instrumento contratual de forma imotivada, 

sem ônus à parte rescindida, salvo em relação aos débitos pendentes junto à CONTRATADA, que 

deverão ser quitados imediatamente. 

 

12.2 Partindo do CONTRATADO a rescisão imotivada, este deverá reembolsar o 

CONTRATANTE o valor proporcional ao tempo de contrato não cumprido. 

 
12.3 Partindo do CONTRATANTE a rescisão imotivada, este deverá enviar a sua comunicação 

para o e-mail:contato@marcelinoramos.com 

 

12.4 A rescisão imotivada por parte do CONTRATANTE, não enseja reembolso dos valores já 

pagos ao CONTRATADO, de modo que o anúncio da empresa/negócio do CONTRATANTE, no 

site MarcelinoRamos.com, permanecerá até o fim do período contratado, salvo interesse 

contrário do CONTRATANTE. 

 
12.5 Não havendo o pagamento no prazo mencionado no item 5.2, as partes têm por rescindido 

este contrato, sem ônus ao CONTRATANTE, salvo em relação aos débitos pendentes junto à 

CONTRATADA, que deverão ser quitados imediatamente.  

 

 
12.6 No caso previsto no item 6.4, o anúncio do CONTRATANTE será excluído do site 

MarcelinoRamos.com ou será mantido apenas a escolha do CONTRATANTE e interesse do 

CONTRATADO. 
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12.7 Este contrato poderá ser rescindido de forma motivada, nas hipóteses que seguem: 

 

a) Descumprimento das obrigações ora assumidas, que não tenham sido sanadas dentro do 

prazo de 10 dias, exceção aos prazos de pagamento acima previstos; 

 

b) Na impossibilidade de cumprimento das obrigações do presente instrumento em razão de 

casos fortuitos ou eventos de força maior. 

 

12.8 Caso o CONTRATADO fique impossibilitado de cumprir o presente contrato por motivos 

alheios deverá ressarcir ao CONTRATANTE os valores já ́pagos. 

 

13 DA DISPONIBILIDADE DA PLATAFORMA 

13.1 O site MarcelinoRamos.com. estará disponível diariamente e em tempo integral, 

podendo haver interrupções por conta de manutenções preventivas ou em virtude de 

manutenções necessárias.  

14 DA PROPRIEDADE 

14.1 Os textos e imagens desenvolvidos pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, são de 

exclusiva propriedade deste, sendo que o CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade 

pelo modo em que os serviços será́ utilizado pelo CONTRATANTE. 

 

15 DOS REAJUSTES 

 

15.1 Os valores mencionados neste contrato serão reajustados anualmente, com base na 

variação positiva do IGP-M (ou o índice que vier a sucedê-lo). 

16 REGRAS GERAIS 

16.1 O CONTRATADO não se responsabiliza pelo modo em que o CONTRATANTE usará o 

material a ele entregue. 

16.2 Nenhum serviço prestado por livre iniciativa do CONTRATADO poderá ́ ser considerado 

como obrigação contratual adicional, sendo interpretado como mera liberalidade. 

16.3 O CONTRATADO garante a realização integral do serviço contratado pelo 

CONTRATANTE. 

16.4 Integra este contrato o seu anexo I, que trata da qualificação do CONTRATANTE. 

16.5 A tolerância das Partes quanto a eventuais descumprimentos de disposições deste contrato 

não constituirá renúncia aos direitos que são mutuamente ora conferidos, nem poderá ser tida 



como novação, permanecendo em vigor as demais cláusulas deste instrumento da forma em que 

foram originalmente pactuadas. 

16.6 Não estão incluídos serviços de fotografia/filmagem ou compra de vetores para uso 

comercial no desenvolvimento, caso haja necessidade. 

16.7 Serviços extras, que não estão inclusos dentro do plano escolhido pelo CONTRATANTE 

serão objeto de orçamento a parte.  

 

17 DO FORO 

17.1 Fica eleito o foro da Comarca de Marcelino Ramos/RS, como o único competente para a 

resolução de disputas e/ou controvérsias decorrentes do presente instrumento, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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