
 

CONDIÇÕES GERAIS SOFTWARES TUDOO 
 
A Ongate Estratégias Online, é a criadora e detentora dos direitos do Software TUDOO 
e que através da licença de utilização deste instrumentaliza e proporciona ao usuário, a 
concepção do próprio Site, utilização de Aplicativos de Gestão, a difusão de seu 
material de publicidade e propaganda através do Portal TUDOO e Hospedagem dessas 
informações. 
 
1 - ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
A licença de utilização do Software TUDOO e as condições de convivência 
determinadas pela Ongate Estratégias Online se encontram submetidas às Condições 
Gerais, a seguir descritas, que serão complementadas pelo TAS exclusivo de cada 
usuário. 
 
2 - DEFINIÇÕES 
 
Para efeitos destas Condições Gerais, os seguintes termos terão este significado: 
 
TAS: Termo de Adesão Softwares Tudoo e de utilização que contém além da 
qualificação do locatário as indicações de formato, logotipo, tamanho, links, banner, 
logotipo, product placement, janelas flutuantes, intersiciales, tempo e valor da 
utilização;    
 
www: Do inglês teia de abrangência mundial, também conhecida apenas como “www” 
ou “web”, é um sistema de distribuição de informação baseado em hipertexto, pelo qual 
os usuários da internet (rede internacional) podem criar, editar, pesquisar e recuperar 
dados.   
 
Internet: Conjunto de redes e equipamentos de informática interconectados entre si por 
meio de protocolos de transmissão de dados, independentemente da tecnologia de 
telecomunicação empregada para a transmissão da informação entre os equipamentos de 
informática e dos meios técnicos e dispositivos utilizados para acessar ou recuperar as 
informações disponíveis. 
 
Domínio: Nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na 
Internet.  
 
Cookie: Informação que pode ser armazenada pelo navegador se um website requisitar.  
 
Site, Web Site ou Sítio: Local na Internet promovendo uma empresa, um evento, uma 
pessoa ou um grupo, um produto, serviço ou uma idéia. Seu conteúdo é dividido em 
páginas codificadas em uma linguagem, de modo a torná-las legíveis pelos aparelhos 
que se conectam à internet. 
 
Home Page, home-page ou homepage: Página inicial de um site da internet que contém 
sua apresentação e conteúdo. 
 



 

Link : Ligação entre páginas web ou entre arquivos. 
 
Material Publicitário: as marcas, nomes comerciais, rótulos, denominações sociais, 
logotipos e outros signos distintivos, os slogans, frases, gráficos, desenhos, fotografias, 
gravações, filmes, trilhas sonoras e qualquer outro tipo de elemento que conste nas 
mensagens publicitárias ou de propaganda.  
 
Modificação: Qualquer alteração no TAS que importe no acréscimo ou diminuição de 
espaço, tamanho, tempo de utilização. 
 
Banner: Forma publicitária para divulgação de sites na Internet e tem a característica de 
atrair um usuário a um site através de um link. São geralmente imagens desenvolvidas 
em formato .jpg ou .gif, ou animações em Java, Shockwave ou Flash. 
 
Logotipo ou logótipo: Refere-se à forma particular como o nome da marca é 
representado graficamente, pela escolha ou desenho de uma tipografia específica.  
 
Janelas flutuantes: Espaço que se abre sobrepondo a tela do browser, muito utilizada 
para notícias importantes ou promoções. 
 
Spam: Envio não autorizado de e-mails, geralmente em grandes quantidades. 
 
Usuário: A pessoa, física ou jurídica, em cujo nome e por cuja conta se assina ou se 
indica no TAS. 
 
3 - OBJETO DO CONTRATO 
 
A licença de utilização do Software TUDOO pela Ongate Estratégias Online, para o 
usuário, mediante o pagamento estabelecido no TAS e a submissão às regras de 
convivência. 
 
4 - OBRIGAÇÕES DA ONGATE ESTRATÉGIAS ONLINE 
 
Disponibilização imediata ao usuário de versões atualizadas do Software TUDOO. 
 
Atualização do software ou do site por exigência legal que se enquadre nas funções já 
instaladas. 
 
Fomentar a total e absoluta divulgação das informações com as mais modernas formas 
tecnologicamente disponíveis. 
 
Cumprir com fidelidade a locação contratada através do TAS, sendo vedada qualquer 
alteração não autorizada. 
 
Promover as modificações desejadas e, conforme análise do TAS, sem acréscimo de 
valor, o que será acordado pelas partes. 
 
5 - OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO  



 

 
Preencher com a maior clareza e quantidade de informações possíveis o TAS e 
responder com o pagamento lá contratado. 
 
Autorização expressa a Ongate Estratégias Online para utilizar os direitos de 
propriedade intelectual ou de propriedade industrial relativos à divulgação. 
 
6 - DO PAGAMENTO, DO PREÇO E DOS JUROS 
 
A licença de utilização terá o valor mensal previsto na tabela de preços disponível na 
central de atendimento ou com os representantes e será descrita no TAS. 
 
O pagamento será efetuado através de boleto bancário a ser pago na data convencionada 
no TAS e em caso de não pagamento após quinze dias do vencimento, incidirá o usuário 
no bloqueio de seu site.  
 
O site ficará suspenso até regularização do saldo devido, caso não regularizado o 
pagamento em tempo inferior a noventa dias o site será eliminado de nosso banco de 
dados, junto com todas as informações nele contidas. 
 
Se for admitido em benefício do usuário qualquer prorrogação no pagamento da licença 
de utilização ou das demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer 
outra obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração 
das condições do TAS ou das Condições Gerais. 
 
7 - DAS CLÁUSULAS GERAIS  
 
A vigência do contrato será por tempo indeterminado, cabendo a ambas as partes um 
aviso prévio de trinta dias para o cancelamento do mesmo. 
 
Na hipótese de ocorrência de problemas técnicos que inviabilizem a utilização a Ongate 
Estratégias Online se compromete à devolução dos valores referentes na data da 
ocorrência calculada pro-rata ou ao seu critério prolongar o período da licença de 
utilização, sem repercutir em renovação. 
 
A Ongate Estratégias Online não responde por causas alheias à sua vontade e/ou 
controle, bem como, não garante os rendimentos econômicos ou resultado comercial 
para o usuário ou mesmo um número mínimo de visitação ou acesso de usuários de 
internet ao portal e as páginas web. 
 
A Ongate Estratégias Online não garante exclusividade ou não concorrência e se reserva 
o direito de realizar locações com outras marcas e/ou produtos, que concorram com o 
usuário. 
 
A desistência por parte do usuário ou nas licenças encerradas por ordem judicial não 
obriga a Ongate Estratégias Online à devolução de qualquer valor pago e obrigará ao 
pagamento do mês de utilização no momento da desistência ou intimação. 
 



 

O usuário responde pela licitude do material utilizado na locação, bem como, declara no 
ato de preenchimento do TAS inexistir transgressão às relações de consumo, ofensa à 
legislação de proteção à infância e à juventude ou mesmo que contenha informações 
racistas ou preconceituosas. 
 
O usuário declara ser o titular dos direitos de propriedade industrial e de propriedade 
intelectual relativos ao material publicitário e/ou que obteve de seus titulares os direitos 
de exploração relativos ao mesmo e entretanto exime a Ongate Estratégias Online de 
qualquer ônus ou imputação de ofensa aos direitos aqui garantidos. 
 
O usuário autoriza expressamente a Ongate Estratégias Online a encerrar a licença de 
utilização caso haja a violação a qualquer um dos direitos mencionados acima.  
 
Todas as informações contidas no TAS, bem como, nas tratativas que envolvam a 
Ongate Estratégias Online e o usuário serão consideradas confidenciais, exceto as 
cláusulas do presente instrumento, sendo vedado o uso destas informações para 
qualquer fim alheio à licença de utilização, excetuando-se em se tratar de ordem judicial 
ou autorização após prévia comunicação por escrito das partes. 
 
O caráter sigiloso das informações perdurará enquanto o usuário manter sua 
mensalidade em dia, sendo que qualquer informação sobre o Software TUDOO, se 
submete à Lei n° 9.609 de 19 de Fevereiro de 1998. 
 
Nas ações judiciais onde a Ongate Estratégias Online figurar como demandado 
motivado pelo conteúdo do Material Publicitário do usuário este obrigatoriamente 
figurará como litisconsorte no pólo passivo da ação. 
 
A declaração de anulação de qualquer parte destas Condições Gerais ou do TAS, por ato 
administrativo ou sentença judicial descaracterizará o contratado e resultará na extinção 
da licença de utilização, sem imposição de multa a Ongate Estratégias Online, sendo 
que caso haja interesse do usuário realizar-se-á nova contratação. 
 
Eventual renúncia a algum direito ou cláusula deverá ser formalizada por escrito. 
 
Todas as comunicações entre a Ongate Estratégias Online e o usuário deverá ser feita 
por escrito, por correio, fax ou e-mail.  
 
Além das possibilidades de encerramento da licença de utilização acima elencadas, 
também são causas para o encerramento a declaração da suspensão dos pagamentos a 
falência de qualquer uma das partes e/ou o encerramento das atividades. 
 
O usuário poderá ceder a terceiros mediante autorização expressa da Ongate Estratégias 
Online. 
 
Qualquer infração ao aqui estabelecido ensejará a rescisão do contratado.  
 
Na omissão destas Condições Gerais aplicar-se-á o disposto no Código Civil, Lei n.º 
10.406/2002. 



 

 
Fica eleita a Comarca de Caxias do Sul, RS, para dirimir eventuais dúvidas ou litígios 
emergentes das presentes Condições Gerais. 


