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ANEXO I - TERMOS DE USO 

 

Os serviços de publicação do aplicativo possuem regras de contratação e pré-requisitos que 

deverão ser realizadas pelo contratante. 

 

1. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO 

 

1.1. O serviço promovido pela Tec4You engloba a: 

 

(a) criação de um aplicativo para iOS (iPhone e Ipad) e/ou Android (Samsung, Sony, 

Motorola e Outras Marcas de celulares e tablets); 

(b) publicação dos aplicativos nas lojas Apple Store (iOS) e/ou Google Play (Android). 

 

1.2. Alterações de conteúdo podem ser realizadas pelo contratante e não são cobradas 

pelas lojas: adicionar e remover funcionalidades, imagens internas do aplicativo, envio de 

mensagens push ilimitadas ou URLs de serviços externos.  

 

1.3. Alterações que podem ser realizadas nas lojas mediante pagamento equivalente a 

US$50,00 (câmbio do dia): logotipo de ícone, nome do aplicativo, nome do ícone, categoria 

do aplicativo, características do aplicativo, e-mail, site, categoria, cobrança para baixar o 

aplicativo, screenshot e telas de carregamento. 

 

2.  DO CONTEÚDO 

 

2.1. Todo aplicativo enviado para publicação nas lojas Apple Store e Google Play passa 

por um processo de avaliação que é realizado pela própria equipe de cada loja (Apple Store e 

Google Play), sem qualquer influência da Tec4You, razão pela qual não se responsabiliza pela 

aprovação. Neste processo, existe um rígido controle sobre o conteúdo do aplicativo. 
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2.2. Não serão aprovados aplicativos cujo conteúdo: 

 
(a) Seja difamatório, ofensivo, que possa ser prejudicial ou incitar a violência 

contra qualquer indivíduo ou grupo religioso, cultura ou étnico-racial; 

(b) Seja excessivamente censurável ou bruto; 

(c) Seja pornográfico ou erótico; 

(d) Seja irrelevante ou exista em grande quantidade nas lojas; 

(e) Infrinja direitos autorais ou propriedade intelectual; 

(f) Incentive ou retrate violência ou abuso de pessoas (adultos ou crianças) ou 

animais; 

(g) Incentive o uso ilegal ou irresponsável de armas ou drogas; 

(h) Incentive ou facilite a distribuição de material pirata ou não licenciado. 

 
2.3. Todo o conteúdo do aplicativo é de responsabilidade única e exclusiva do contratante. 

A Tec4You não se responsabiliza por eventuais infrações de quaisquer tipos, bem como se 

reserva o direito de remover o aplicativo das lojas, sem aviso prévio, caso o conteúdo seja 

alterado e, seu escopo e venha a desrespeitar quaisquer das condições acima descritas. 

 

3. DOS RECURSOS ADICIONAIS 

 

3.1. Para que a equipe da Tec4You possa iniciar o processo de publicação são necessários 

alguns recursos adicionais que devem ser providenciados pelo contratante. Portanto, tenha 

os itens listados abaixo, para iniciar a customização: 

 

(a) Site da empresa publicado ou página no Facebook; 

(b) Logo em alta JPG ou PNG; 

(c) Pagamento do Startup (empresas); 
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4. DOS VALORES; REEMBOLSO; RESCISÃO E MULTA 

 

4.1. Os objetos da presente Cláusula serão regidos nos termos avençados entre as partes, 

de acordo com o que disposto no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE APLICATIVO. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1. O processo de publicação possui passos a serem seguidos: 

 

(a) Solicitação, pagamento e pré-aprovação ou rejeição pela equipe da Tec4You; 

(b) Envio dos recursos adicionais solicitados e listados no item 3; 

(c) Customização e publicação nas lojas (Apple e Google Play); 

(d) Aprovação ou reprovação do aplicativo (lojas). 

 

5.2. Todo o processo pode durar até 60 dias úteis, entre o desenvolvimento, envio do 

aplicativo, aprovação, eventuais correções e publicação nas lojas (Apple Store e Google 

Play). 

 

(a) Este prazo pode ser maior caso alguma solicitação da equipe da Tec4You não 

seja atendida pelo contratante. 

 

5.3. Em até 2 dias uteis após a confirmação de pagamento, enviaremos um e-mail para o 

endereço cadastrado na Tec4You com mais detalhes sobre o processo de desenvolvimento e 

publicação do aplicativo. 

 

5.4. O não pagamento da mensalidade do aplicativo, além de incorrer nas penalidades 

acordadas no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
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HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE APLICATIVO, também acarretará no 

cancelamento do mesmo nas lojas Apple Store e Google Play. 

 
5.5. Após o pagamento da inadimplência de uma mensalidade, a reativação imediata do 

aplicativo implicará na cobrança de multa. 

 

 


