
Contrato Online de Assinatura Anual para o Portal Negócios do Ceará 

        Pelo presente instrumento que fazem entre si, de um lado como.

       ASSINANTE:
 Neste ato denominado CONTRATANTE (pessoa ou empresa com endereço no Ceará que aceitou os termos 
do Contrato de Assinatura online) e

 Contratada:
  O Portal Negócios do Ceará um site 100% Cearense. Têm, entre si, justo e contratado o presente 

“Instrumento Par�cular de Contrato”, o qual será regido pelas seguintes cláusulas e condições que as partes 

mutuamente outorgam, aceitam, e se obrigam a cumprir: 

 Primeira Cláusula- Contratada  Tem como obje�vo de oferecer para o nosso assinante uma variedades de 

es�los de mídia que atenderão a necessidade de sua empresa com valores diversificados. A assinatura é anual 

com bônus de avaliação de dois meses a par�r do cadastramento no Portal. Justamente buscando oferecer o 

melhor para os nossos assinantes o Portal Negócios do Ceará fará com que sua empresa seja mais conhecida 

através de nosso site trazendo mais clientes e tendo maior visibilidade.

    Segunda Cláusula- Contratada inserir e divulgar a empresa assinante no Portal                                                                          

www.negociosdoceara.com.br fazendo que a empresa assinante seja mais conhecida no mercado através dos 

acessos que o Site venha a ter pelos e-mails marke�ng, panfletagem e as mídias externas realizadas para a 

divulgação do Site principalmente na Cidade de Fortaleza e Região.

Terceira Cláusula- Contratada  O Portal Negócios do Ceará irá inves�r uma porcentagem de seu faturamento 

anual em divulgação do próprio Site, para que seus assinantes tenham plena sa�sfação pelos resultados 

ob�dos em fazer parte deste seleto grupo de empresas.

O obje�vo do Portal www.negociosdoceara.com.br é levar ao conhecimento de milhares de pessoas o que 

o Ceará tem de melhor.

Quarta Cláusula- Assinante Premium (contratante)  Se pron�fica a pagar a importância de R$ 500,00

 

(quinhentos reais) a vista ou em 5 parcelas de R$ 100,00 pela assinatura anual Premium com bônus de dois

 

meses no Portal Negócios do Ceará com validade de 14 meses a par�r da data de cadastramento.

   

Obs.: Caso não seja iden�ficado o pagamento da parcela após a data limite o Assinante será bloqueado até o 

pagamento da mesma.

 O Assinante Premium terá direto a postar seus anúncios de produtos ou serviços na sua página do Portal na 

modalidade Premium.

       Assinatura Premium

        1/1- Assinatura anual + 2 meses de teste

        2/1- Nome da Empresa

       3/1- Endereço completo 

       4/1- Telefones e e-mail

       5/1- Mapa de localização

       6/1- Logo mais fotos 



       7/1- Informações da Empresa

       8/1- Link para o Instagram

       9/1- Link para Facebook

      10/1 Link para seu Canal do Youtube

      11/1 Link para o WhatsApp da empresa

      12/1- Gerenciar sua conta e anuncio da Categoria através de e-mail e senha

      13/1- Foto na categoria de Delivery com link para o site do Assinante (caso tenha) 

14/1- Gerenciar vários anúncios de Produtos ou Serviços de sua empresa na sua pagina

15/1- Banners Dinâmicos de promoções, embaixo de seu Site do Portal

Quinta Cláusula- Assinante (Contratante)  Se compromete em ter plena veracidade em suas informações e 

anúncios postados no Site Negócios do Ceará para que não prejudique a imagem do Site e não cause 

constrangimento as pessoas que adquirirem produtos ou serviços postados pelo assinante. Caso seja 

comprovado a não veracidade do anuncio e a informação, o Portal Negócios do Ceará desvinculara o anuncio 

para analise e fica o assinante obrigado a se retratar as pessoas lesadas isentando o Site Negócios do Ceará 

de quaisquer eventualidades. 

Sesta Cláusula- O presente Contrato cons�tui o acordo integral entre as partes com relação ao assunto 

tratado neste instrumento e subs�tui todos os acordos anteriores. O presente Contrato não poderá ser 

alterado ou modificado, salvo mediante documento devidamente aceitos pelas partes, sendo o mesmo 

assinado online através do link de aceitação em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus 

herdeiros ou sucessores.    

Oitava Cláusula- As partes contratantes elegem o foro da situação do contrato, quaisquer que sejam os seus 

domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou li�gio oriundo do presente contrato.
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