
 

CONTRATO USO DA HOSPEDAGEM DE SITES 

 

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. PRAZO DE CONTRATO 

PRAZO DE CONTRATO 

O prazo de vigência do presente contrato é de 3 (TRÊS) meses, a contar da data da 
disponibilização do serviço, podendo ser prorrogado por igual ou menor prazo, se as 
partes assim concordarem. 

 

V. COBRANÇA 

PLANO/PRODUTO PLATAFORMA PREÇO PERÍODO 

    

   Anual 

 Valor mínimo para a cobrança 
mensal 

R$ 9,98 

 

 

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 HOSPEDAGEM DE SITES (em um 

servidor compartilhado, cujo sistema operacional é Linux). Serviço este que é 

PRESTADO ONLINE, via acesso ao cPanel, 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 + uso 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/. 

 

 

 

Visando garantir a qualidade de nossos serviços e a melhor performance de nossos 

servidores, mantemos algumas regras e condições de uso. A contratação e utilização 

de nossos serviços implica na aceitação destas regras. Nos reservamos ao direito de 

cancelar a conta dos clientes que violarem estas regras sem qualquer aviso prévio, 

notificação ou reembolso dos valores pagos. 

 

 

 

DA HOSPEDAGEM 

1. Conteúdo não permitido nos sites hospedados: 

a) Não oferecemos hospedagem para sites de conteúdo erótico, pornográfico ou 

de nudez de qualquer natureza (imagens, texto, som, links, vídeo, banners etc). 

b) Não é permitida a hospedagem de conteúdo cujo o acesso dependa da 

maioridade legal do visitante.  

c) Não é permitido a hospedagem de material de qualquer natureza com apoio ao 

racismo, nazismo, discriminação ou qualquer apologia a qualquer crime 

previsto em leis nacionais ou internacionais.  

d) Não é permitida a hospedagem de sites cuja finalidade seja praticar SPAM, 

capturar ou vender listas de e-mail na Internet.  

e) Não é permitida a divulgação de material hacker, cracker, invasão de sistemas, 

números seriais, pirataria de software, engenharia reversa de software ou 

qualquer material de natureza semelhante.  

f) Não oferecemos hospedagem para sites de cartões virtuais ou sites do gênero. 

g) Não hospedamos sites cuja atividade principal seja o envio de e-mails para seus 

usuários. 

 

PROGRAMAS E SCRIPTS NÃO PERMITIDOS 

1. Não oferecemos hospedagem para programas ou scripts ligados a IRC, Salas de 

Bate-Papo, Atendimento Online, Newsletter, E-mail Marketing, nem qualquer 

outro que utilize exageradamente os recursos do servidor.  

2. Não permitimos a execução de programas ou scripts que necessitem de mais 

de 10 segundos para serem processados.  

http://obacast.com.br/politica-de-uso-dos-servicos/


3. Não permitimos a execução de scripts ou páginas que gerem consumo de 

recursos em loop infinito, por exemplo, páginas ou scripts que se recarregam 

automaticamente a cada determinado número de segundos. 

 

DA HOSPEDAGEM DE MAIS DE UM SITE POR HOSPEDAGEM 

1. Não oferecemos hospedagem para usuários que utilizarem qualquer tipo de 

artifício (redirecionamento, frame, alias) para hospedar mais de um site por 

plano de hospedagem.  

2. Também não é permitido o compartilhamento de recursos entre planos de 

hospedagem ou sites. Exemplo: um site www.exmplo.com.br está hospedado 

em outro provedor ou em outro plano sem suporte à ASP, e utiliza um diretório 

de outro site hospedado em nossos servidores para rodar os scripts. Os 

recursos do plano de hospedagem são de uso exclusivo do domínio hospedado 

em nosso servidor. 

 

SERVIÇOS (SCRIPTS, ASP, CGI, PHP ETC) QUE SERÃO UTILIZADOS 

POR OUTROS SITES 

1. Não será permitido a hospedagem de serviços que tenham como finalidade 

prover serviços a outros sites que não seja o seu. Exemplo de scripts deste tipo: 

Serviços de TOPSITES, Banner Exchange etc. Isto não significa que você não 

possa utilizar estes serviços de outros sites. O que não é permitido é o 

desenvolvimento destes serviços em seu plano de hospedagem para que 

atenda outros sites. 

 

CONTEÚDO PARA DOWNLOAD 

Não oferecemos hospedagem para sites que tenha como principal objetivo o 

download de arquivos. 

 

DIREITOS AUTORAIS / MARCAS E PATENTES 

1. Não oferecemos hospedagem para sites que divulguem sem autorização 

arquivos texto, imagens e músicas que infrinjam direitos autorais. Por exemplo: 

Músicas em MP3 ou qualquer formato.  

2. Não será oferecido serviço de hospedagem para sites que estejam burlando 

qualquer lei de Marcas e Patentes ou utilizando marcas de terceiros sem sua 

devida autorização. 

 



CONTEÚDO DANOSO A TERCEIROS 

Não será aceito conteúdo que venha ou possa gerar danos ou prejudicar terceiros. 

 

BANCO DE DADOS 

O acesso remoto aos bancos de dados MySQL e SQL Server podem ser feitos apenas 

para administração da base de dados. Por questões de performance e segurança, a 

utilização da base para consulta, inclusão, alteração ou exclusão de registros só pode 

ser feita a partir do seu site hospedado na ObaCast. Os sites hospedados na ObaCast 

não podem utilizar bases de dados hospedadas em outros servidores, sob pena do 

cancelamento da hospedagem. 

 

 

 

 

TRANSFERÊNCIA MENSAL 

1. Cada plano de hospedagem oferece um limite de transferência mensal. É de 

responsabilidade do cliente acompanhar através do relatório de estatística a 

utilização deste limite.  

2. A Obacast poderá efetuar cobrança automática de transferência adicional, caso 

a hospedagem tenha trafegado dados além do limite contratado. 

3. Em virtude de se tratar de um serviço compartilhado de hospedagem, visando 

proteger os demais clientes, a ObaCast se reserva ao direito de suspender 

hospedagens cujo volume de tráfego tenha crescido de maneira abrupta e 

impedido o correto funcionamento das demais hospedagem do mesmo 

servidor. 

 

APONTAMENTO DNS E NÚMEROS DE IP 

1. A ObaCast é a única responsável pelo gerenciamento do DNS do domínio, de 

forma que os domínios hospedados deverão utilizar obrigatoriamente os 

servidores de DNS da nossa infra-estrutura (ObaCast e Revendas). As 

hospedagens que não seguirem esta configuração perdem a garantia de 

funcionamento da hospedagem bem como o suporte técnico. 

2. Cabe a ObaCast organizar os números de IP de cada servidor, podendo alterá-

los sem aviso prévio ou notificação. Por conta disto, o cliente deverá utilizar 

números de IP somente para fins de teste e efetuar seu acesso bem como 

efetuar suas configurações sempre utilizando nomes de host do seu domínio, 

de forma a preservar seu acesso mesmo no caso de mudança de IP do servidor. 



 

USO DO PLANO DE HOSPEDAGEM 

Os planos de hospedagem e demais serviços agregados destinam-se exclusivamente a 

hospedagem compartilhada de sites e e-mails, sendo vedada sua utilização para outros 

fins. É expressamente proibida a utilização dos planos de hospedagem para aluguel ou 

venda de domínios. 

 

RESPONSABILIDADE 

1. O cliente deve estar ciente de que é o único responsável por toda informação 

divulgada em seu site levando em consideração sua validade, legalidade e 

integridade. 

 

 

 

CONHECIMENTO DA INTERNET 

1. O cliente concorda em obter conhecimento básico sobre a Internet, seus 

princípios e procedimentos. É de responsabilidade do cliente o 

desenvolvimento e manutenção do seu site e todos os seus componentes 

como: imagens, páginas html, programas cgi etc.  

2. O suporte técnico não cobrirá dúvidas relacionadas ao conhecimento técnico 

necessário para desenvolver e manter um site. 

 

SEGURANÇA 

O cliente é responsável pela segurança e uso do seu site. A senha do cliente para 

acesso às suas configurações será tratada de forma privada e confidencial e não 

deverá ser dividida com terceiros. O cliente deverá manter todos os cuidados 

necessários com relação a sua senha, certificando-se de alterá-la periodicamente, de 

forma a restringir o acesso de pessoas que não estão mais autorizadas (Exemplo: ex-

funcionários, ex-prestadores de serviço etc). 

 

DISPUTA PELO CONTROLE DA HOSPEDAGEM 

Caso o controle da hospedagem ou das senhas de acesso gere disputa entre duas ou 

mais pessoas, a ObaCast se reserva ao direito de bloquear o acesso às senhas e enviá-

las somente para o detentor do domínio, seguindo os dados disponibilizados no site 

onde o domínio foi registrado (ex: contato entidade no Registro.br). 



 

REVENDA OU OFERTAS DE SERVIÇOS 

1. O cliente poderá revender ou oferecer espaço do seu site para terceiros. 

2. Caso o espaço seja revendido, toda responsabilidade ficará sobre o cliente.  

3. Não será permitido a venda ou oferta de serviços de cgi para uso de outros 

sites ou terceiros.  

4. O cliente não poderá revender ou oferecer ao público em geral de forma 

gratuita qualquer serviço que faça parte do seu plano que não tenha uma 

limitação de uso sem autorização da ObaCast. 

 

USO IMPRÓPRIO DO SERVIDOR 

Não é permitida a execução de softwares ou procedimentos dentro do servidor que 

venham a prejudicar seu funcionamento. Para que um problema causado por um 

domínio não afete outros domínios hospedados no mesmo servidor, a ObaCast se 

reserva ao direito de suspender contas de hospedagem que estejam prejudicando o 

acesso ou performance do servidor até que o problema seja resolvido pelo cliente. 

 

CÓPIA DE SEGURANÇA 

1. O cliente é o único responsável pelo conteúdo do seu site, bem como todos os 

arquivos, bancos de dados e e-mails de sua hospedagem. 

2. É de sua única responsabilidade manter cópia atualizada de todos os dados 

para reposição em caso de perda de dados, seja por qual motivo tenha gerado 

a perda.  

3. Apesar de possuirmos backup, não oferecemos garantia de que este backup 

estará disponível, nem que contenha dados atualizados do cliente.  

4. Nos casos onde o backup não estiver disponível ou desatualizado, o cliente será 

solicitado a enviar sua cópia de backup para reposição dos dados. 

 

VÍRUS 

O cliente deve ser responsável pela segurança do seu computador pessoal utilizando 

um antivírus capaz de detectar o recebimento ou envio de vírus. 

 

POLÍTICA DE USO 

O cliente é responsável por informar a terceiros sobre todas as regras e condições para 

utilização do serviço de hospedagem. 

 



USO DO E-MAIL 

Envio de e-mails em grandes quantidades (envio de e-mail em massa) 

Não é permitida a prática de envio de e-mail em massa, propaganda, newsletters, 

boletins, novidades, correntes, ou qualquer outro tipo de mensagem em quantidade, 

independentemente do destinatário ter autorizado ou solicitado o envio do e-mail e 

independentemente do servidor utilizado ser nosso ou de terceiros. 

 

SPAM 

1. Não é permitida a utilização dos nossos servidores para envio de SPAM, sob 

pena do cancelamento imediato da hospedagem, sem aviso prévio.  

2. Considera-se SPAM o envio em massa de e-mails para usuários que não os 

solicitaram de forma explícita e com os quais o remetente não mantenha 

qualquer vínculo de relacionamento pessoal.  

3. O fato da mensagem conter link ou forma de remoção do endereço de e-mail 

não faz com que uma mensagem não seja considerada SPAM.  

4. O fato da mensagem ser enviada somente uma vez não faz com que uma 

mensagem não seja considerada SPAM.  

5. Para mais informações sobre SPAM, sugerimos a visita ao site 

www.antispam.br. 

 

CONTEÚDO DOS E-MAILS 

Não é permitido o uso dos endereços de e-mail para troca de informações ligadas a 

práticas que infrinjam qualquer lei nacional ou internacional. 

 

PENALIDADES NO USO INDEVIDO DE E-MAIL 

1. Os clientes que insistirem nas práticas acima citadas, terão seus planos de 

hospedagem imediatamente cancelados. Também terão seus planos de 

hospedagem imediatamente cancelados os clientes que: 

 

a) Enviarem mensagens por outro servidor SMTP, porém, informando como e-

mail de resposta um endereço hospedado em nossos servidores, fazendo com 

que todas as mensagens de erro sejam recebidas em nossos servidores, 

causando alto processamento e problemas correlatos, ou; 

b) Enviarem mensagens utilizando servidor SMTP ou e-mail de resposta que não 

estejam em nossos servidores, porém, informando, quer seja no conteúdo do 

e-mail ou por intermédio de algum link relacionado, endereços de sites que 

estejam hospedados em nossos servidores, fazendo com que os servidores da 

ObaCast sejam relacionados à mensagem enviada. 



 

LIMPEZA DE MENSAGENS E REMOÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL ABANDONADAS 

Os seguintes critérios serão utilizados para remoção de mensagens ou contas de e-mail 

do servidor: 

a) Contas de e-mail sem atividade (sem nenhum acesso por POP, IMAP ou 

Webmail) por mais de 3 meses serão desativadas pelo sistema e não receberão 

mais mensagens. 

b) Contas de e-mail abandonadas (sem nenhum acesso por POP, IMAP ou 

Webmail) por mais de 6 meses serão excluídas automaticamente. 

c) Mensagens mantidas nas pastas Lixeira e Spam por mais de 30 dias serão 

excluídas automaticamente. Os seguintes nomes de pasta são considerados 

como "Lixeira": Lixeira, Ítens excluídos, Excluídos, Ítens removidos, Trash, 

Trashed Items e Deleted Items. Os seguintes nomes de pasta são considerados 

como "Spam": Spam, Spams, Junk, Junk Mail, Indesejadas, Mensagens 

Indesejadas e Lixo eletrônico. Nomes semelhantes, que também representem 

pastas para se armazenar Lixo ou Spam também podem ter seu conteúdo 

excluído automaticamente. 

1. Após a exclusão automática, não será possível recuperar as informações 

excluídas. Através do painel de controle, é possível verificar data e hora do 

último acesso de cada conta de e-mail.  

2. É de responsabilidade exclusiva do cliente acessar periodicamente suas caixas 

postais se quiser evitar que ocorra a exclusão automática. 

 

COMPARTILHAMENTO DE SENHAS DE E-MAIL 

É permanentemente proibido o compartilhamento de senhas de e-mail para fins de 

permitir computadores, servidores ou dispositivos de terceiros enviar mensagens 

através de nossos servidores. Este tipo de prática caracteriza-se como abertura de 

relay, e pode levar ao bloqueio da conta de e-mail ou domínio utilizado para esta 

finalidade. 

 

ADICIONAL DE RECURSOS 

1. Quando o cliente precisar de mais recursos do que os disponíveis nos planos de 

hospedagem (por exemplo, trafegando dados além do que o plano de 

hospedagem permite), precisará nos contactar ou fazer upgrade a partir da 

Central do Cliente. 

 

IDENTIFCAÇÃO 



Sites de comércio eletrônico deverão, obrigatoriamente, exibir em local visível nas 

páginas do site, nome comercial, CNPJ ou CPF, endereço, telefones e demais canais de 

atendimento, conforme determina a legislação brasileira. 

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 VIII, cabendo o ônus da multa a quem der origem à 
rescisão. 
  
 


