Políticas de contratação de serviços - SEVENMAX
Art. 01 – Contratação de desenvolvimento de sistema web p/ PC
Todas as informações deverão ser fornecidas pela empresa contratante, acompanhada por um organograma que identifique as funções
(administrativas e cliente).
Art. 02 - Contratação de desenvolvimento de sistema web p/ Celular e Tablet
Todas as informações deverão ser fornecidas pela empresa contratante, acompanhada por um organograma que identifique as funções,
e objetivos do sistema para as áreas administrativas e cliente.
Art. 03 - Contratação de desenvolvimento de sites web p/ PC e aparelhos móvel
Toas as contratações deverá ser formalizada através de contratos, o mesmo devera contar informações como: Quantidade de paginas,
sistemas de noticias, sistema de fotografia, quantidade e detalhes sobre formulários e numero de paginas com redação contratada ou
não.
Art. 04 – Contratação de hospedagem
As contratações de hospedagem para sites ou sistemas web, terão valores variados de acordo a o plano escolhido. Planos com sistema
de noticias, sistemas de vídeo e áudio, e álbum de fotografias terão valores diferenciados, para que possa atender de forma precisa aos
acessos.
Plano SM-Simples ----------------------- ------Plano SM-Simples II --------------------- ------Plano SM-Médio I ------------------------------Plano SM-Médio II ------------------------------Servidor dedicado A partir de ----------------Outros planos a ajustar. **,**

R$ 50,00
R$ 100,00
R$ 150,00
R$ 200,00 (recomendado para sites com sistemas de BD )
R$ 300,00

Art. 04.1 – Mensalidades
Todos os serviços contratados com pagamento mensal terão seus vencimentos entre os dias 10 – 15 – 20 e 25 da cada mês, conforme
data escolhida pelo cliente (contratante). O não pagamento de suas mensalidades por um período de até 35 (trinta e cinco) dias,
implicara na suspensão do serviço.
Art. 05 – Mudança de Servidor
As migrações de servidores são feitas das seguintes formas:
01- Outro Servidor para Sevenmax – Será responsabilidade da Sevenmax realizar todo processo de transferência, desde que o
servidor anteriormente contratado forneça as informações necessárias ao novo servidor. Este serviço não inclui taxas. É gratuito!
02 – Sevenmax para Outro Servidor - Será de total responsabilidade do novo servidor realizar todo processo de transferência,
desde que o servidor anteriormente contratado forneça as informações necessárias ao novo servidor.
03 - Sevenmax para Outro Servidor com prestação de serviço – A Sevenmax se responsabiliza a realizar todo processo de
transferência dos arquivos referente ao site contratado, entregando-os no ar e em perfeito funcionamento, mediante a uma taxa de
serviço variável a partir de R$ 300,00.
Art. 06 – Alteração de marca e cores em serviços contratados
As alterações realizadas em sites e sistemas contratos, no que diz respeito à mudança de marca e cores no layout, serão realizadas
mediante a uma taxa de 25% do valor contratado para o desenvolvimento do projeto inicial. Nos casos de alterações em sites feitos por
outras agencias o valor será dado após analise do projeto.
Art. 07 – Atualização e implantação de novos recursos
As implantações dos novos recursos seguiram valores conforme tabela abaixo.
Correção textual --------------------- R$ 30,00
Alteração textual ---------------------- R$ 50,00
Alteração textual em imagem ------- R$ 100,00
Pop-up --------------------- ---------------- R$ 350,00
Pagina extra (redação) ------------------- R$ 200,00
Pagina extra (redação e imagem) -------- R$ 250,00
Álbum de fotografia ---------------------------- R$ 450,00
Formulário ----------------------------------------- R$ 500,00
Sistema de noticias ------------------------------- R$ 700,00.

Políticas de contratação de serviços - SEVENMAX
Art. 08 – Fornecimento de matrizes
A sevenmax, só realiza o fornecimento dos arquivos matrizes mediante a uma taxa de 50% sobe o valor de contratação do serviço.
Art. 09 – Rescisão Contratual
Nos casos de rescisão para hospedagem, a empresa contratante, devera quitar suas mensalidades em aberto (caso exista) ou período
de uso do servidor.
Art. 10 – Conclusão de serviço
A Sevenmax, mediante contrato, estipulara um período para a entrega do serviço onde o mesmo devera ser cumprido. Nos casos em
que o cliente não envia os dados solicitado, gerando atrasos na conclusão dos serviços, haverá uma tolerância de até 60 (sessenta)
dias, contando a partir da data de contratação, após este período o serviço será dado com concluído e será aplicado a artigo nº 06 para a
conclusão do serviço.
A Sevenmax, mediante contrato, estipulara um período para a entrega do serviço onde o mesmo devera ser cumprido. Nos casos em
que o cliente não envia os dados solicitado, gerando atrasos na conclusão dos serviços, haverá uma tolerância de até 60 (sessenta)
dias, contando a partir da data de contratação, após este período o serviço será dado com concluído e será aplicado a artigo nº 06 para a
conclusão do serviço.

