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Isenção de responsabilidade para fornecimento de senhas de acessos ao site 

 
No presente instrumento e ciente dos termos de Contrato Prestação de Serviços da VAR Soluções Comércio e Serviços 
Ltda., CNPJ nº 04.148.891/0001-89, na qualidade de CONTRATADA, NÃO se  responsabiliza pela integridade das 
páginas de programação do site devido ao fornecimento por parte de nossa empresa, da senha de acesso ao provedor 
de hospedagem, à partir desta data, e que possibilita acesso direto para efetuar modificações nas mesmas. 
 
Aceitamos a condição de que a VAR SOLUÇÕES está desobrigada de nos fornecer informações sobre quaisquer 
arquivos e tabelas que compõem o site, bem como efetuar correções  em nossa base de dados, caso venha a ser 
danificada a partir desta data, uma vez que estamos capacitados a manusear perfeitamente o site.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 

É terminantemente proibido ao CONTRATANTE ceder, licenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, plagiar, 
alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuitas ou onerosas, provisória ou 
permanentemente, ou ainda utilizar engenharia reversa, descompilar, desassemblar ou valer-se de qualquer tentativa de reverter 
ao seu código fonte os ou quaisquer informações relativas que compõem o objeto do presente contrato. 

É terminantemente proibido ao CONTRATANTE modificar as características das PÁGINAS DE PROGRAMAÇÃO DO SITE, 
ampliá-las ou alterá-las de qualquer forma sem a expressa anuência da CONTRATADA, ficando acertado que qualquer alteração, a 
qualquer tempo, por interesse do CONTRATANTE, que deva ser efetuada nas páginas de programação, só poderá ser operada pela 
CONTRATADA ou por pessoa credenciada da mesma, desde que com a devida autorização por escrito da CONTRATADA. 

É terminantemente proibido ao CONTRATANTE usar as PÁGINAS DE PROGRAMAÇÃO DO SITE para fins diferentes para os 
quais foi adquirido, especialmente quanto prestação de serviços a terceiros, entendendo-se como terceiros quaisquer pessoa física 
ou jurídica que não o CONTRATANTE. 
 

Empresa   

CNPJ  I.E.  

Endereço  

Bairro  CEP  

Fone / Fax  Cidade   UF  

E-mail  

Domínio:  

Nome e Cargo do solicitante:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Local e Data Carimbo e Assinatura 

 
Enviar este impresso preenchido e assinado para: 

VAR Soluções Comércio e Serviços Ltda.  
Rua das Sempre Vivas nº 213 – Brooklin – CEP: 04704-030 – São Paulo – SP 

PABX: (011) 5096-2828 
 A/C – Departamento Comercial 

 

 


