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TAS – Termo de Adesão Softwares TUDOO.
Ongate Estratégias Online, razão social Ongate Estratégias Online Ltda, CNPJ:
11.268.895/0001-66, e de outro lado, a seguir denominado o USUÁRIO dos Softwares
TUDOO, ferramentas estas que permitem ao usuário e ou locatário a formatação, utilização
e atualizações das informações Web, de acordo com as Condições Gerais expostas na
íntegra e a qualquer tempo no Site www.tudoo.com.br, para visualização ou impressão.
O TAS aceita e reconhece como usuário toda e qualquer pessoa física ou jurídica
(responsável que assina pela empresa, neste caso), o qual será o titular deste Termo e
responsável pelo pagamento, hora pactuado, dos boletos referente ás mensalidades do
Software e de acordo com a tabela de preços em que identifica o plano, valor e espaço do
Software hora locado, em que se dá a licença de uso do mesmo.
O acesso ao Software, ficará disponível já no ato da contratação, assinatura deste,
sendo que conforme opção do endereço eletrônico e ou registro de domínio, feito pelo
usuário, terá o tempo necessário disposto pelo provedor, para que o mesmo seja
identificado e esteja em pleno funcionamento. Este acesso, estará disponível enquanto o
usuário manter seus pagamentos em dia, sendo que após quinze dias do vencimento da
mensalidade, se não for quitado automaticamente o acesso será bloqueado. Todas as
informações disponibilizadas na Web geradas pelo Software TUDOO, bem como seu
preenchimento e manutenção serão de responsabilidade do usuário; na hipótese do usuário
solicitar que seja feita a manutenção dos serviços contratados, será aplicada a tabela de
serviços vigente na data.
O usuário ainda, afirma reconhecer a tabela de preços em mãos dos representantes e
se compromete a pagar o valor da instalação descrito no TAS à vista. As mensalidades
serão cobradas através de boleto bancário, onde o primeiro será referente a primeira parcela
com vencimento para a data referida no TAS.
Salientamos que para efeitos de cancelamento da emissão automática e mensal do
boleto, o usuário deve enviar aviso prévio de 30 dias.
USUÁRIO:...............................................................................................................................
NOME FANTASIA/PÁGINA:...............................................................................................
ENDEREÇO:........................................................................................CEP:..........................
CPF / CNPJ:..................................................FONES:............................................................
PLANO:................INSTALAÇÃO R$:..................................................................................
REG. DOMÍNIO R$:...................................VENCIMENTO DIA 5/20:...........................
Declaro para os devidos fins e efeitos de direito, aceitar as condições gerais do Termo.
Estou ciente que sou responsável pelo conteúdo e divulgação do Software aqui contratado.
LOCAL, CIDADE-UF:...............................................................DATA:........./......./.............
SIGNATÁRIO:..................................................................RG/CPF:......................................
ASS. / RESPONSÁVEL:................................................................CARIMBO:

