
 

 

CONDIÇÕES DE USO DO SERVIÇO DE SITE ADMINISTRÁVEL 

 

I. CONTRATANTE (Pessoa Física ou Jurídica) 

PRIMEIRO NOME: 
SOBRENOME: 
NOME DA EMPRESA: 
E-MAIL PRIMÁRIO: 
E-MAIL SECUNDÁRIO:  
RG:  
CPF ou CNPJ: 
DATA DE NASCIMENTO:  
ENDEREÇO: 
BAIRRO: 
CIDADE: 
ESTADO: 
CEP: 
TELEFONE CELULAR: 
TELEFONE FIXO: 
 

 

II. CONTRATADA 

Oba Serviços de Internet e Alimentos, empresa inscrita no CNPJ sob o número 
17.963.550/0001-09, com sede à Av. Equatorial, 2380, CEP 68903-361, na cidade 
de Macapá, Estado do Amapá, neste País, cujo nome República Federativa do 
Brasil lhe pertence, doravante denominada simplesmente ObaCast. 
 
TELEFONE PARA ATENDIMENTO TÉCNICO AO CLIENTE: (011) 2626-8821 

 

III. TAXAS DE INSTALAÇÃO 

TAXAS DE INSTALAÇÃO 

PREÇO R$ 0,00 (Cobrança única) 

 

IV. DO PRAZO DE CONTRATO E DA TAXA DE ADESÃO 

PRAZO DE CONTRATO 

O prazo de vigência do presente contrato é de: 

3 (TRÊS) meses: para SITE DE PLANO PAGO POR PERÍODO 

6 (SEIS) meses: para SITE FORNECIDO COMO BÔNUS DE SERVIÇO 



a contar da data da disponibilização do serviço, podendo ser prorrogado por igual ou 
menor prazo, se as partes assim concordarem. 

DA TAXA DE ADESÃO 
O valor do BENEFÍCIO corresponde à configuração (SETUP), à licença para 
uso da plataforma, à hospedagem, bem como à publicação, à manutenção e 

à disponibilidade dele em nosso sistema. 
BÔNUS DE SERVIÇO R$ 100,00 

BENEFÍCIO R$ 200,00 
MULTA DE RESCISÃO R$ 180,00 

 

V. COBRANÇA 

PLANO/PRODUTO PREÇO PERÍODO 

  Mensal 

  Trimestral 

  Semestral 

  Anual 
Valor mínimo para a cobrança mensal R$ 4,98 

 

 

VI. SUPORTE 

A contratada não prestará suporte presencial, devendo este ser solicitado através da 
área de cliente, e-mail ou telefone. 

Horário de atendimento comercial Segunda a sexta-feira, 09h às 17h30 

Horário de atendimento técnico Segunda a sábado, 09h às 16h30 
Horário de atendimento financeiro Segunda a sexta-feira, 09h às 17h30 

Horário de atendimento do SAC Segunda a sexta-feira, 09h às 17h30 

 

 

 

 

VII. DO OBJETO DO CONTRATO 

O presente contrato tem por objeto o aluguel de SITE ADMINISTRÁVEL. Serviço este 

que é PRESTADO ONLINE, com disponibilidade na rede mundial de computadores. 

 

VIII. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
  
1.  Fica estipulado o valor de R$ (PREÇO/PLANO), a título de remuneração á 
contratada, devendo esta ser paga pelo contratante até o dia (DIA EM QUE O SERVIÇO 
FOI ATIVADO) do mês (PERÍODO) seguinte ao da prestação do serviço.  
  



PARAGRÁFO ÚNICO: A primeira fatura será paga à CONTRATADA, no ato da assinatura 
do Contrato. 
 

DO PEDIDO 

1. A conclusão do pedido deste serviço estão sujeitos a aceitação de todos os 

termos e condições do nosso contrato, disponível em 
http://obacast.com.br/politica-de-uso-dos-servicos/ 

 

DA ATIVAÇÃO E INSTALAÇÃO 

1. A escolha do modelo do site, a ser instalado, deverá ser feita pelo usuário na 

página correspondente ao anúncio dos serviço ou através do link 

http://obacast.com.br/modelos-de-sites-administraveis-para-web-radio/. 

2. Caso o modelo do site não seja escolhido ou informado, a instalação do 

MODELO FÁCIL (http://radio.aachost.com/modelo/01) será feita pelo técnico. 

3. Não será fornecido link provisório para administração do site. 

4. Para uso do site, o usuário INFORMARÁ NO PEDIDO, ou quando solicitado, um 

domínio previamente registrado. 

5. Opcionalmente, o site poderá ser instalado em um dos nossos subdomínios 

provisórios (Ex.: usuário.website.radio.br, usuário.dj.radio.br, 

usuário.louvor.radio.br), por falta da informação do domínio previamente 

registrado ou mediante solicitação do usuário. 

6. O subdomínio escolhido ficará ATIVO pelo tempo em que o serviço estiver em 

nosso servidor. Se a escolha do subdomínio não for feita pelo usuário, o site 

será instalado no que mais se aproxima ao segmento/objetivo do usuário ao 

uso do site. 

7. O procedimento de instalação do site será iniciado após a total propagação das 

DNS no domínio do usuário. 

8. A configuração de DNS é de responsabilidade do usuário, mediante acesso ao 

painel da empresa que registrou o domínio ou contato com estes.  

9. Se preferir, o usuário poderá REGISTRAR e CONFIGURAR seu PRÓPRIO 

DOMÍNIO depois.  

10. Pela configuração ser feita diretamente no servidor, essa se dará mediante 

solicitação na área de cliente. 

 

 

 

 

DO PRAZO DE INSTALAÇÃO DO SITE 

http://obacast.com.br/politica-de-uso-dos-servicos/
http://obacast.com.br/modelos-de-sites-administraveis-para-web-radio/
http://radio.aachost.com/modelo/01


1. O prazo de instalação e envio dos dados de acesso ao painel do site será de 06 

(seis) a 48 (quarenta e oito) horas úteis. 

2. O prazo de instalação do site começará a contar do momento em que for 

constatado a total propagação as DNS para o servidor; 

 

DO SITE GRÁTIS 

1. O site grátis será fornecido em alguns pacotes de streaming de áudio, a 

verificar a disponibilidade em cada anúncio. 

2. Será fornecido como bônus dentro do pacote, sem cobrança mensal. Porém, 

por questões de controle em nosso sistema, o valor de R$ 0,01 será deslocado 

do serviço principal para ele. 

3. Ficará disponível enquanto o serviço de streaming principal, ou que 

corresponde ao bônus, estiver ativo. 

 

 

DA HOSPEDAGEM DO SITE 

1. Com exceção de pacotes que já incluem a hospedagem gratuita do site 

administrável, este será hospedado gratuitamente nos planos com valor igual 

ou superior a R$ 34,89 mensal. 

2. Nos planos abaixo de R$ 34,89 será cobrado o valor simbólico de R$ 4,99 

mensal pela hospedagem do site. 

3. O período de pagamento também poderá ser trimestral, semestral ou anual, 

mediante solicitação do usuário e ajuste de cobrança a se adequar a cada 

período. 

4. O plano de hospedagem com o valor de R$ 4,99 inclui 250 MB de espaço em 

disco, tráfego de 500 GB, 01 conta de e-mail, opção para estacionar 01 

domínio, sem acesso FTP.  

5. Se preferir, o usuário poderá aumentar os limites dos recursos da hospedagem 

quando necessitar, mediante solicitação na área de cliente. 

6. O aumento de recursos poderá gerar cobrança excedente. 

 

 

 

DA TROCA DE MODELO 

1. Não será permitida a troca de modelo de site em até 10 dias após a instalação. 

2. A troca de modelo poderá gerar uma taxa administrativa não inferior a R$ 

10,00 e não superior a R$ 15,00. 



3. O procedimento para a troca de modelo será iniciada logo após a identificação 

do pagamento pelo nosso sistema. 

4. Na troca, todos os dados e configuração serão PERDIDOS, devendo o usuário 

iniciar suas configurações e personalizações do zero. 

 

DO GERENCIAMENTO 

1. Após instalado, o usuário receberá em seu e-mail os dados de acesso ao painel 

para administração. 

2. Fica sob a responsabilidade do usuário fazer as configurações e personalizações 

dos sites, bem como criar e postar imagens próprias. 

3. Se o recurso de postagem de notícias estiver disponível no painel, fica sob total 

responsabilidade do usuário prezar pela boa-fé a postagem da informação, 

bem como prezar pela não violação às normas vigentes no território nacional e 

internacional. 

 

 

DO CÓDIGO FONTE 

1. O usuário terá acesso apenas ao painel administrativo do site. 

2. Não repassaremos acesso ao código fonte do site (arquivos .php, html, .sql, .ini, 

.htaccess, .zip, .tar.gz, entre outros), com exceção das compras de modelos 

feitas em nossas lojas ou portais. 

 

  
  
DA RESCISÃO: 
1.  Este Contrato será rescindido automaticamente ao final da sua vigência, tornando-
se vencido e, assim, executável, independente de manifestação das partes se o 
CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento de acordo com o INCISO VIII. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese da rescisão do Contrato ocorrer antes do término da 
vigência, implicará em multa equivalente ao valor do restante do Contrato, com base 
no estabelecido no INCISO IV, cabendo o ônus da multa a quem der origem à rescisão. 
  
 


