
ANEXO - VENDE FÁCIL  

 

1. DEFINIÇÕES 

Formas de Pagamento: são as formas de pagamento disponibilizadas na Solução do Vende Fácil 

que possibilitam ao CONTRATANTE realizar as vendas aos seus clientes, as quais poderão incluir 

opções de boleto bancário, cartão de crédito, pagamentos efetuados por meio do PAGSEGURO 

e quaisquer outras formas de pagamento que já existam ou venham a existir. 

 

Vende Fácil: aplicativo voltado para comércio eletrônico, com objetivo de venda de produtos 

on-line. 

 

Solução: ferramenta de comércio eletrônico constituída por software de administração Vende 

Fácil, pré-construída, além de conferir a possibilidade de customização da mesma, não havendo 

limitação do número de produtos cadastrados. 

 

Transação(ões): operações de vendas realizadas e ou canceladas que constarão do banco de 

dados do Vende Fácil. 

 

2.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1.  Ao contratar o Vende Fácil, o UOL colocará à disposição do CONTRATANTE a solução de 

comércio eletrônico, englobando a disponibilização de Formas de Pagamento. 

 

3.  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Constituem obrigações do CONTRATANTE, além de outras previstas no Contrato: 

 

3.1.  Acompanhar as transações efetuadas por meio da Solução do Vende Fácil e verificar 

quais das mesmas são válidas ou não, de acordo com seus próprios critérios, não podendo, em 

qualquer hipótese, responsabilizar o UOL por tais transações incorretas, por motivo técnico ou 

de procedimento do cliente do CONTRATANTE. 

 

3.2.  Será de responsabilidade do CONTRATANTE realizar e manter atualizadas cópias de 

segurança (Backup) de todos os seus dados hospedados no servidor do UOL. 

 

4.  OBRIGAÇÕES DO UOL 

Constituem obrigações do UOL, a além de outras previstas no Contrato: 



 

4.1.  Realizar e manter pelo prazo de 07 (sete) dias o Backup (cópia de segurança), de modo 

que no oitavo dia será inutilizado (sem possibilidade de recuperação) o Backup do primeiro dia 

e assim sucessivamente. A utilização do backup constitui prerrogativa exclusiva do UOL para 

garantia de restauração dos dados, cuja eventual perda decorra de falha por parte do UOL. 

 

4.2.  O UOL não endossa o conteúdo de quaisquer comunicações de usuários e do conteúdo 

divulgado na internet, razão pela qual não é responsável por qualquer material ilegal e/ou 

difamatório, que viole direitos de privacidade, ou que seja abusivo, ameaçador, obsceno, 

discriminatório, injurioso ou censurável de qualquer forma ou, ainda, que infrinja ou possa 

infringir qualquer tipo de direito. 

 

4.3.  O UOL não é responsável pela qualidade das mercadorias comercializadas e pela efetiva 

entrega das mercadorias, obrigando-se o CONTRATANTE a indenizar o UOL caso este venha a 

sofrer qualquer prejuízo em razão das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE, FICANDO 

FACULTADA AO UOL A DENUNCIAÇÃO À LIDE. 

 

4.4.  O UOL não se responsabiliza pelas transações comerciais efetuadas on-line, incluindo 

fraudes e prejuízos decorrentes das mesmas, as quais serão de inteira responsabilidade do 

CONTRATANTE e do terceiro que vier a negociar com este. 

 

5.  CONDIÇÕES DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

5.1.  A Solução estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, 

podendo eventualmente haver interrupções ou suspensões, devido a: (a) manutenção de 

natureza técnica/operacional; (b) casos fortuitos ou força maior; (c) ações de terceiros que 

impeçam a utilização dos recursos; (d) falta de fornecimento de energia elétrica por longos 

períodos de tempo (blackout); (e) interrupção ou suspensão dos serviços das prestadoras de 

serviços de telecomunicações. Nas hipóteses anteriormente citadas, o UOL deverá, sempre que 

possível, informar ao CONTRATANTE sobre a possibilidade ou ocorrência de interrupções ou 

falhas. 

 

5.2.  Ao contratar uma assinatura gratuita, o CONTRATANTE terá disponível um recurso 

denominado painel de controle (Painel de Controle) acessível para controle e consulta, inclusive 

quanto a seus Conteúdos, sem qualquer custo adicional. 

 

5.3.  O UOL não se responsabilizará pelo mau uso ou falta de entendimento da Solução que 

resulte cadastro errado de produtos, inserção incorreta de frete, promoções mal formuladas, 

entre outros, que possam acarretar em prejuízo ao CONTRATANTE. 

 



5.4.  O CONTRATANTE deverá assegurar-se que a assinatura contratada atenderá sua 

demanda, de forma que ficará o CONTRATANTE exclusivamente responsável por efetuar os 

necessários ajustes, sempre que for o caso, para aumentar ou diminuir a capacidade contratada, 

com a finalidade de manter a infraestrutura contratada sempre adequada à sua demanda. 

 

5.5.  O CONTRATANTE se compromete a ABSTER-SE de realizar qualquer prática que possa 

ocasionar prejuízo ao regular funcionamento do servidor, dentro dos critérios técnicos aferíveis 

pelo UOL, SOB PENA DE SUSPENSÃO IMEDIATA DA ASSINATURA CONTRATADA INDEPENDENTE 

DE NOTIFICAÇÃO. Caso haja reincidência do CONTRATANTE em práticas que ocasionem prejuízo 

ao regular funcionamento do servidor, o UOL se reserva no direito de proceder ao 

CANCELAMENTO DA ASSINATURA CONTRATADA, MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA 

REALIZAÇÃO DO BACKUP E MIGRAÇÃO DO CONTEÚDO E DEMAIS DADOS PELO CONTRATANTE. 

Ademais, o CONTRATANTE autoriza o UOL adotar qualquer medida que se faça necessária ou 

conveniente para impedir que se consume qualquer prejuízo ao regular funcionamento do 

servidor, INCLUSIVE PROVIDENCIANDO A SUSPENSÃO IMEDIATA DA ASSINATURA 

CONTRATADA. 

 

5.6.  Em caso do CANCELAMENTO DA ASSINATURA contratada pelas razões constantes nas 

cláusulas acima, o CONTRATANTE se compromete a realizar o backup e a migração dos dados 

(softwares, conteúdos etc.) hospedados no UOL, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do envio da 

Notificação, uma vez que todos os dados serão apagados dos servidores do UOL após este prazo 

sem possibilidade de recuperação dos mesmos. 

 

5.7.      O UOL se reserva ao direito de alterar, descontinuar, cancelar ou suspender o Vende Fácil 

podendo, inclusive, efetuar cobrança pela assinatura ora disponibilizada, desde que comunique 

o USUÁRIO com 30 (trinta) dias de antecedência, por e-mail ou qualquer outro meio eletrônico. 

Não havendo concordância do USUÁRIO, o presente documento poderá ser rescindido, sem 

qualquer ônus, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da 

comunicação. 

5.7.1.   Caso o USUÁRIO não venha a se manifestar durante o período especificado acima, o UOL 

poderá considerar, legitimamente, a concordância tácita aos novos Termos e Condições. Os 

novos Termos e Condições terão validade a partir da data em que forem veiculados no site do 

UOL, reservando-se ao USUÁRIO o direito de permanecer ou simplesmente solicitar a exclusão 

de sua assinatura no Vende Fácil. 

 

5.8 Caso venha a ser cobrada a assinatura, nos termos da cláusula 5.7 acima, o atraso do 

pagamento implicará na suspensão imediata da assinatura contratada. Portanto, caso não haja 

o pagamento dos valores devidos, o UOL poderá cancelar definitivamente a assinatura 

contratada, sem prejuízo da cobrança dos valores inadimplidos. 

 

6. PRAZO E CANCELAMENTO 



6.1. O presente Termo entra em vigor na data de seu aceite pelo CONTRATANTE e vigorará 

pelo prazo da assinatura contratada, prorrogado automaticamente por iguais períodos caso o 

CONTRATANTE não se manifeste expressamente em contrário. 

 

6.2. Este Termo poderá ser rescindido conforme estabelecido nas cláusulas 8.2 a 8.7 dos 

Termos e Condições Gerais de Uso. 

 

6.3. Na hipótese do CONTRATANTE não realizar o login para utilização do Vende Fácil por 

período igual ou superior a 6 (seis) meses consecutivos, a assinatura do CONTRATANTE será 

automaticamente cancelada, impossibilitando a recuperação de todo e qualquer conteúdo 

armazenado nos servidores do UOL, sem que isso gere qualquer ônus ao UOL. 

 

7. POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

7.1. O CONTRATANTE declara que consultou e concorda com política de privacidade do UOL 

disponível em http://www.grupouol.com.br/politica-privacidade, consentindo livre e 

expressamente às ações de coleta, uso, armazenamento e tratamento das referidas informações 

e dados. 

 

7.2. O CONTRATANTE concorda e autoriza o UOL a armazenar informações e dados 

relacionados à sua identidade quando do cadastramento no Vende Fácil, bem como para seu 

banco de dados, tais como: endereço de e-mail, endereços de IP, informações de data e horário 

de acesso, dentre outros dados pessoais. Os dados pessoais poderão ser mantidos pelo UOL 

pelo tempo necessário ao bom desenvolvimento das atividades inerentes ao Vende Fácil, e 

mesmo após o eventual encerramento da assinatura do CONTRATANTE no Vende Fácil. O UOL 

protegerá os dados de acordo com padrões comercialmente aceitáveis com o mesmo rigor que 

ela protege suas próprias informações confidenciais. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1.  Todas as disposições dos Termos e Condições Gerais (Contrato) aplicam-se ao produto 

ora contratado naquilo que não for específico." 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.grupouol.com.br%2Fpolitica-privacidade&data=04%7C01%7Cjgazzaneo%40uolinc.com%7Ce8fdc81aedb543a8f8a308d9220c8fde%7C7575b092fc5f4f6cb7a59e9ef7aca80d%7C1%7C0%7C637578259648579097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DYm%2BEbsXR2B%2BSidnkb%2BvELC7QUP2eVmcstSRQa%2FWY3Y%3D&reserved=0

