
Registro nº 9.033.009 
TERMO DE ADESÃO À OFERTA PROMOCIONAL PARA CONTRATAÇÃO 

CONJUNTA DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE “SITE” E CERTIFICADO DE 
GARANTIA SSL 

 
1. A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A oferece serviços de hospedagem 
de “site”, conforme contrato registrado no 3º Cartório de Título de Documentos sob nº 
9000063. 
 
2. A LOCAWEB oferece serviço de registro e manutenção de certificado de garantia 
SSL, conforme contrato registrado no 10º Cartório de Títulos e Documentos sob nº 
2146553. 

 

Como forma de incentivar o registro de novos certificados de garantia SSL, a LOCAWEB 

oferece uma anuidade do registro de certificado SSL, de forma gratuita, a todos que no 

ato da contratação do Plano de Hospedagem de Site I, II e III, formalizem 

simultaneamente a contratação de ambos os serviços. 

 

3. Para se beneficiar desta promoção, o CONTRATANTE:  

 

a) Se obriga a manter o contrato de hospedagem de “site” pelo período mínimo de 

3 (três) meses. Em caso de rescisão antecipada do contrato de hospedagem de “site”, 

ficará ele, CONTRATANTE, obrigado ao pagamento devido pelo Registro e Manutenção 

do Certificado de Garantia SSL, ficando autorizado à LOCAWEB SERVIÇOS DE 

INTERNET S/A compensar-se deste valor. 

 

b) Declara-se ciente de que o registro do certificado SSL efetuado gratuitamente 

tem validade de 1 (um) ano e que após o período de 1 (um) ano, caso o CONTRATANTE 

tenha interesse de manter o certificado SSL, ele deverá fazê-lo mediante o pagamento 

de valor de tabela divulgado pela LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A. 

 

c) Declara ter conhecimento e estar de acordo com todos os termos do presente 

termo de adesão, bem como com os contratos de hospedagem de “site” registrado no 

3º Cartório de Título de Documentos sob nº  9000063 e contrato de registro e 

manutenção de certificado de garantia SSL, conforme contrato registrado no 10º 

Cartório de Títulos e Documentos sob nº 2146553, com os quais manifestará o seu de 

acordo. 

 

4. A presente promoção vigorará por prazo indeterminado, podendo ser suspensa 

a qualquer tempo. 

São Paulo, 28 de junho de 2019. 
 

LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 
 

 


