
 
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIA INTERNET 

DE PUBLICIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 
O presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços via internet de             

publicidade e qualificação profissional rege-se nos seguintes termos: 

 
CONTRATANTE: Pessoa física ou jurídica, identificada de acordo com o cadastro           

eletrônico de PALESTRANTE realizado em nosso sistema na página de internet           

www.basepalestrantes.com.br, ou em endereços digitais direcionados pela       

CONTRATADA.  

 
CONTRATADA: MGS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pessoa jurídica de         

responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.475.395/0001-09, com sede na            

Rua 1500, n° 820, Sala 2003 B-78, Bairro Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP:            

88330-526. 

 
As partes acima identificadas têm entre si, justo e acertado o presente Contrato de              

Prestação de Serviços de Publicidade e Qualificação Profissional no website acessado           

pelo endereço www.basepalestrantes.com.br, que se regerá pelas cláusulas seguintes         

e condições descritas no presente: 

 
1 – OBJETO DO CONTRATO. 

 
1.1- O presente instrumento implica na prestação de serviços de anúncio e veiculação             

pela CONTRATADA de dados pessoais e profissionais da parte CONTRATANTE,          

majoritariamente via internet, através de, de forma não exaustiva, divulgação no           

mural do website constante no site www.basepalestrantes.com.br, aplicativo de         
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celular e redes sociais, registrados em nome da CONTRATADA, mediante          

contraprestação mensal pecuniária referente à utilização plano, com a possibilidade          

de acréscimo na cobrança por utilização de serviços, conforme plano contratado. 

 
1.2- O CONTRATANTE (palestrante) e o terceiro interessado em seu serviço           

(usuário), poderão-se utilizar da plataforma disponibilizada pela Base SA para o           

fechamento de eventual negócio, oportunidade na qual toda a condução da operação            

entre o contato e a perfectibilização da transação serão efetuados pela CONTRATADA.  

 
1.3- A CONTRATADA não possui qualquer envolvimento ou ingerência com o negócio            

pactuado entre o CONTRATANTE e terceiros realizados fora de sua plataforma,           

eximindo-se e desobrigando-se de quaisquer responsabilidades e obrigações entre         

eles assumidas. 

 
 
 

2- PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO. 
 
2.1- Como contraprestação ao serviço realizado pela CONTRATADA, a parte          

CONTRATANTE pagará um valor mensal estipulado para o plano escolhido, fixado no            

site www.basepalestrantes.com.br no momento da contratação, onde também        

constarão formas de pagamento possíveis (liberalidade da CONTRATADA). 

 
2.2- O CONTRATANTE fica ciente que com a aceitação do presente contrato deverá             

informar cartão de crédito ou seus dados necessários para o débito em conta no ato               

da contratação, nos quais serão debitadas automaticamente e mensalmente os          

valores referentes ao plano escolhido e, em caso de requerimento de utilização, das             

demais contratações não contempladas ou excedentes ao plano escolhido. 

 
2.3- Os pagamentos serão debitados no cartão de crédito informado pelo           

CONTRATANTE na data da contratação e nos dias correspondentes dos meses           
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subsequentes, podendo a data de pagamento ser alterada, se a assinatura paga            

começar em um dia que não existe em um determinado mês. 

 
2.4- Os pagamentos das mensalidades previstas no item 3.1 dão direito ao            

CONTRATANTE a utilização do objeto do presente instrumento (Item 1) nos 30            

(trinta) dias subsequentes a confirmação do pagamento, renovando-se        

automaticamente com o débito no cartão de crédito informado da nova mensalidade e             

assim iniciando o novo mês de utilização pelo CONTRATANTE. 

 
2.5- A autorização para débito no cartão de crédito abrangerá, em caso de alteração              

do número de cartão em virtude do vencimento da validade do cartão indicado neste              

contrato, permissão para débito automático no novo cartão, o qual deverá ser            

imediatamente informado pela CONTRATANTE no momento da alteração, sob pena          

de rescisão contratual ao término da mensalidade vigente paga e devidamente           

discriminada no Item 2.4.  

 
2.6- Todos os serviços e ferramentas que não integrarem e/ou se excederem o plano              

contratado, terão custo adicional previamente estipulado, também fixado no site           

www.basepalestrantes.com.br no momento da contratação do serviço ou ferramenta         

extra. 

 
2.7- A CONTRATADA poderá a qualquer momento, mediante aviso prévio, alterar os            

valores de aquisição de planos e serviços praticados, sendo as alterações de valores             

de cada plano consideradas exigíveis quando anteriores às datas de novas           

contratações e renovações. Igualmente, poderá a taxa de utilização de determinado           

serviço complementar aos planos ser reajustada em meio ao prazo de vigência do             

contrato, sendo o CONTRATANTE devidamente informado das alterações,        

considerando-se exigível desde o momento desta comunicação, que deverá ser          

realizada no email informado no ato da contratação.  
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2.8- Em todos os tipos de plano será oportunizado ao CONTRATANTE, por uma única              

vez, independentemente do plano escolhido, o período de 7 (sete) dias corridos de             

utilização gratuita dos serviços oferecidos. Encerrado o período de teste sem           

qualquer pedido de desistência do serviço via e-mail        

(atendimento@basepalestrantes.com.br), considerar-se-á aceito, de forma     

automática, a contratação definitiva do plano, obrigando as partes a todas cláusulas            

contratuais a que pactuaram no presente contrato e anexos. 

 
 
 

3– DA ESCOLHA DOS PLANOS 
 
3.1- O CONTRATANTE optará entre 03 (três) tipos planos oferecidos no site            

www.basepalestrante.com.br com valores também pré-estabelecidos no site, no qual,         

feita a opção por um deles, vigorará as obrigações assumidas entre as partes com as               

especificações do plano escolhido. 

 
3.2- As características de cada plano estarão especificadas no site          

www.basepalestrantes.com.br tendo como base da obrigação os termos constantes         

no momento da contratação entre as partes, respeitando-se em todos os planos as             

cláusulas gerais do presente contrato. 

 
3.3- A identificação do plano escolhido será detalhada no e-mail de confirmação de             

assinatura, gerado automaticamente pelo sistema, contendo a identificação completa         

da parte CONTRATANTE, a data inicial do contrato, tipo de plano escolhido,            

conteúdos de cada plano e valor da contraprestação mensal básica da contratação. 

 
3.4- As periodicidade e disponibilização dos materiais de apoio, vídeos aulas,           

workbook, webinar, publicação de artigos, mentoria profissional, entre outros, são de           

discricionariedade da CONTRATADA, sendo disponibilizadas dentro da necessidade,        
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possibilidade e disponibilidade da parte CONTRATADA. 

 
3.5- A CONTRATANTE se declara ciente de que todo material disponibilizado pela            

CONTRATADA é protegido por direitos autorais e sua utilização, divulgação,          

apresentação, reprodução ou qualquer outro meio de exposição, sem autorização          

prévia, acarreta em violação de direito autoral, sujeitando-se à sanção reparatória do            

dano causado em qualquer esfera jurídica, mesmo que o material veiculado pela            

CONTRATADA provenha de terceiros. 

 
3.6- Poderá ser disponibilizada ao CONTRATANTE mentoria profissional        

individualizada além das previstas contratualmente, podendo ser de forma         

terceirizada, sendo a CONTRATADA facilitadora e intermediadora desse serviço, o          

qual constará, se oportunizado, nos canais digitais da CONTRATADA, informando          

sobre formas de agendamento e valores para pagamento do serviço. 

 
 

4– OBRIGAÇÕES e ACEITES DA PARTE CONTRATANTE. 
 

4.1- A CONTRATANTE obriga-se com a assinatura/aceite virtual deste contrato ao           

cumprimento de todas as obrigações constantes no presente acordo, bem como ao            

pagamento integral do valor mensal do plano na data estipulada e demais taxa de              

utilização de serviços, declarando ciência e concordância com todos os termos da            

presente contratação. 

 
4.2- A CONTRATANTE compromete-se em preencher totalmente os dados cadastrais          

e de pagamento exigidos pela CONTRATADA, declarando desde já, que todas as            

informações por ela incluídas são verdadeiras. 

 
4.3- A não utilização pela CONTRATANTE da totalidade dos serviços contratados,           

principalmente no tocante a inserção, edição ou exclusão dos dados e imagens, assim             

como todo o conteúdo referente ao seu anúncio no website, não gerará para ela              
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nenhum crédito nem desconto e será mantida a cobrança normal. 

 
4.4- A CONTRATANTE expressamente declara e garante para todos os fins de direito,             

que possui as aptidões e qualidades profissionais por ela informadas, assumindo,           

portanto, toda responsabilidade pelo cumprimento das obrigações ajustadas perante         

terceiros que o contratarem. 

 
4.5- A CONTRATANTE compromete-se ainda, em caso de solicitação expressa da           

CONTRATADA, em comprovar a veracidade das informações por ela lançadas, bem           

como na manutenção atualizada do cadastro e cumprimento das demais regras           

contratuais, sob pena de rescisão do contrato. 

 
4.6- Em caso de negociações oriundas através da plataforma da Base SA, o contato,              

negociação e o fechamento de eventual transação será realizada através da condução            

da própria CONTRATADA.  

 

4.7- Em caso de negociações realizadas fora da plataforma da CONTRATADA, esta            

NÃO possui qualquer vinculação ou obrigação legal referente à contratação a ser            

realizada entre a parte ora CONTRATANTE e terceiros, uma vez que o serviço             

prestado nesta hipótese será o de publicidade, consistindo na apresentação das           

partes via internet e qualificação profissional. 

 
4.8- A CONTRATANTE declara que quaisquer danos causados a terceiros          

provenientes dos dados, imagens, opiniões, oratórias, assim como de todo o conteúdo            

referente ao anúncio e serviço fornecido pela CONTRATANTE e seus eventuais           

colaboradores e também o não cumprimento de obrigações assumidas perante          

terceiros, serão de inteira responsabilidade da CONTRATANTE e ou terceiros por ela            

contratados, que responderão pelos atos, eximindo a CONTRATADA de         
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responsabilidade. 

 
4.9- A CONTRATANTE atesta que o conteúdo veiculado não apresenta qualquer           

conotação preconceituosa contra raça, credo, cor, atestando ainda que o referido           

conteúdo não viola a moral e/ou a legislação pertinente, respondendo integralmente           

por qualquer violação legal. 

 
4.10- A CONTRATANTE fica ciente que seus dados pessoais e profissionais, inclusive            

meios de contato, serão divulgados nos sites de internet e canais de divulgação             

pertencentes e convenientes à CONTRATADA, e consequentemente receberá e-mails,         

propagandas, anúncios, mensagens e ligações telefônicas da CONTRATADA e de          

terceiros interessados em seus serviços, até mesmo em horários não considerados           

comerciais. 

 
4.11- A CONTRATANTE deverá cadastrar, com antecedência mínima de 48h          

(quarenta e oito horas), em local fornecido no sistema pelo website ou aplicativo, o              

serviço que será realizado a terceiros, a fim de permitir, após o pagamento de taxa de                

utilização do serviço, o fornecimento pela CONTRATADA de código para acesso à            

avaliação de palestrantes via ferramenta na web.  

 

4.12- As avaliações do CONTRATANTE serão realizadas pelos depoentes em até 48            

horas da realização do evento, responsabilizando o palestrante pela veracidade das           

pessoas que cadastra, estando ciente que eventual cometimento de fraude          

consistente no cadastro de pessoa fictícia implicará na imediata rescisão do presente            

contrato. 

 
 

4.13- A CONTRATANTE concorda e obriga-se com o presente pacto a conceder            

GRATUITAMENTE 01 (uma) palestra, a critério da CONTRATADA, dentro do seu           
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âmbito de atuação, como forma de apresentação e avaliação de seu trabalho e             

inclusão desses dados no sistema de avaliação, sendo todas as despesas absorvidas            

pela parte tomadora de seu serviço (usuário), a serem ajustadas no momento da             

contratação entre Usuário e a ora CONTRATANTE, sem qualquer custo, indenização           

ou contraprestação pecuniária por parte da CONTRATADA. 

 
4.14- A CONTRATANTE declara ciência que as mentorias profissionais incluídas no           

plano escolhido ou contratadas à parte, serão previamente agendadas, ficando o           

profissional a disposição no horário, e a não utilização ou utilização parcial, por culpa              

exclusiva da CONTRATANTE, será descontada de seu plano, e, em caso de contratação             

paga, além das previstas em cada plano, não haverá direito ao reembolso do valor. 

 
 
 

5- OBRIGAÇÕES DA PARTE CONTRATADA. 
 
5.1- Após a realização do cadastro e a partir da confirmação mensal do pagamento do               

plano escolhido pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA compromete-se em publicar,         

disponibilizar e anunciar em seu site www.basepalestantes.com.br e aplicativo, o          

perfil, os dados profissionais, meios de contato, redes sociais, e os serviços oferecidos             

pelo CONTRATANTE, durante o prazo de vigência deste contrato, bem como fornecer            

os serviços previstos no plano contratado. 

 
5.2- Após a realização do cadastro da palestra a ser realizada pela CONTRATANTE,             

bem como o pagamento da taxa de utilização, a CONTRATADA compromete-se em            

fornecer à parte CONTRATANTE um código de o acesso ao serviço de avaliação de              

palestras, dando publicidade aos dados coletados quando o número de avaliações for            

igual ou superior a 10 (dez) pessoas. 

 
5.3- A CONTRATADA não garante o funcionamento do site 24 horas por dia, em              

virtude de eventuais quedas de energia ou nas demais hipóteses de caso fortuito ou              
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força maior, comprometendo-se em aplicar os melhores esforços no sentido de tomar            

as medidas cabíveis e necessárias a fim de manter o serviço operante na sua              

integralidade. 

 
5.4- Os dados dos CONTRATANTES poderão ser exibidos hierarquicamente por          

critérios meritórios ou alfabéticos. Os CONTRATANTES melhor avaliados poderão         

ainda ser exibidos em espaços de destaque, a critério da CONTRATADA. 

 
5.5- A CONTRATADA poderá suspender ou excluir o perfil profissional do           

CONTRATANTE de seu painel, caso o mesmo não esteja cumprindo com as obrigações             

assumidas neste contrato, esteja agindo em desconformidade com os preceitos éticos           

de sua profissão ou descumprindo a legislação vigente. 

 
5.6- A CONTRATADA poderá recusar ou suspender a veiculação de anúncios que            

contrariem o previsto na Constituição Federal Brasileira, na Legislação         

Complementar ou Ordinária, os bons costumes, bem como sua linha editorial, sem            

que isto constitua mora contratual. 

 
5.7- As informações e senhas cadastrais da CONTRATANTE serão incorporadas ao           

banco de dados da CONTRATADA, e armazenados em segurança, seguindo a melhor            

técnica e equipamentos disponíveis, e o cumprimento desses requisitos de segurança           

isentará a responsabilidade da CONTRATADA em caso de invasão virtual por hackers. 

 
5.8- A CONTRATADA fornecerá, em caso de requerimento da CONTRATANTE, modelo           

de contrato de prestação de serviço de palestras, apenas como forma de auxílio e sem               

nenhuma responsabilidade legal, podendo a parte CONTRATANTE alterá-lo da         

maneira que lhe for mais conveniente. 

 
 
 

6- DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA CONTRATANTE. 
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6.1- A CONTRATANTE declara estar ciente de que seus serviços poderão ser            

classificados por terceiros, que terão a liberalidade de avaliar e realizar comentários            

sobre a prestação de seus serviços, recomendando-o para os demais, ou alertando            

sobre eventuais falhas na prestação. 

 
6.2- A avaliação será realizada por terceiros via internet, após cadastro e pagamento             

de taxa única por evento, fixada previamente pela CONTRATADA em seu website,            

quando não contemplada no plano ou exceder às constantes no plano contratado,            

mediante a inserção de código fornecido pela CONTRATADA diretamente à          

CONTRATANTE que repassará aos seus clientes, lhes informado o procedimento para           

a efetivação da avaliação. 

 
6.3- A inserção da parte CONTRATANTE no ranking de classificação do website,            

aplicável somente aos planos, e a divulgação de comentários, serão efetuadas após a             

conclusão da palestra, concretização das avaliações de terceiros (público da palestra),           

mediante análise e aprovação pela CONTRATADA do cumprimento e adequação aos           

termos de uso previstos contratualmente. 

 
6.4- Enquanto não atingido o número mínimo de 10 (dez) avaliações (item 5.2) para              

a CONTRATANTE constar no ranking de classificação do website, a ordem dos nomes             

se dará a critério da CONTRATADA, preferencialmente em ordem alfabética. 

 
6.5- Não serão publicadas no site, as reclamações que atinjam a honra pessoal do              

CONTRATANTE, ou não estejam relacionadas ao serviço prestado. 

 
6.6- Em caso de não renovação, suspensão ou rescisão contratual a avaliação e             

classificação constante no website e plataformas será excluída do sistema, não sendo            

reconsiderada em caso de nova contratação futura. 
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7- ÁREA DE ATUAÇÃO DA CONTRATANTE. 
 
7.1- A parte CONTRATADA, conforme plano contratado, restringirá a área (região) de            

atuação da CONTRATANTE, sendo que cada CONTRATANTE deverá informar em seu           

cadastro o Estado brasileiro (Unidade Federativa) que pretende atuar, ainda que seu            

plano seja passível de atuação em nível nacional. 

 
 
 

8- DO USO DO APLICATIVO PROFISSIONAIS SA:  
 
8.1- Além do objeto do presente instrumento, o CONTRATANTE também terá direito a             

utilização do aplicativo Profissionais SA em uma oportunidade por mês para a            

realização de palestras e/ou disponibilização de conteúdos e materiais.  

 
8.2- Caso o CONTRATANTE deseje utilizar em mais de uma oportunidade por mês o              

aplicativo citado no item acima, ficará sujeito a cobrança de eventuais taxas e valores              

que serão devidamente discriminados pela CONTRATADA.  

 

8.3- A realização de palestras online através do aplicativo Profissionais SA, nas quais             

serão cobrados ingresso pelo CONTRATANTE para visualização do evento, estarão          

sujeitas a cobrança pela CONTRATADA do percentual de 10% sobre o valor do             

ingresso comercializado.  

 
8.4- Os direitos e obrigações previstos no presente contrato, se estendem ao            

CONTRATANTE  na utilização do aplicativo Profissionais SA.  

 
 
 

9- DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 
9.1- O presente instrumento poderá ser rescindido por ambas as partes a qualquer             

tempo, seguindo o disposto neste contrato. 
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9.2- Caso o CONTRATANTE deseje rescindir o presente instrumento, deverá          

formular requerimento por escrito exclusivamente no email       

suporte@basepalestrante.com.br, estando ciente que a sua conta será        

automaticamente encerrada pela CONTRATADA ao fim do período de cobrança em           

andamento. 

 
9.3- A CONTRATADA terá o prazo de 72 horas para responder o email citado no item                

9.2 e dar o devido encaminhamento aos trâmites do cancelamento, prazo que se             

iniciará do recebimento do email encaminhado pelo CONTRATANTE.  

 

9.4- Após a ciência do requerimento de rescisão feito pela CONTRATANTE caberá à             

CONTRATADA informar a empresa responsável pela cobrança, no prazo de 7 (sete)            

dias úteis, da rescisão do contrato e da inexigibilidade do desconto do valor da              

mensalidade no cartão de crédito informado. 

 
9.5- O CONTRATANTE fica ciente que, caso deseje rescindir o presente contrato e             

evitar a cobrança de nova mensalidade, deverá proceder com tal pedido em até 7              

(sete) dias úteis antes da data prevista no item 2.3 para que haja tempo hábil para se                 

proceder o devido cancelamento do débito automático no cartão de crédito do            

CONTRATANTE com a instituição financeira encarregada pelo recebimento dos         

pagamentos, sob pena de cobrança de nova mensalidade e consequente renovação           

automática do contrato por mais um mês.  

 
9.6- Não haverá reembolso ou estorno de valores, caso haja o desrespeito do prazo              

estipulado no item 9.4 pelo CONTRATANTE, bem como não haverá reembolso ou            

estorno de valores quando ocorrer o devido cumprimento das obrigações previstas           

no presente instrumento e na legislação pela CONTRATADA.  

 
9.7- A comprovação do pedido pela CONTRATADA à empresa responsável pela           

 
Base SA  

www.base.profissionaissa.com CNPJ 34.475.395/0001-09  

 

mailto:suporte@basepalestrante.com.br
https://base.profissionaissa.com/


 
 

cobrança dentro do prazo previsto no item 9.3 a desvincula de qualquer obrigação             

referente à cobrança excessiva que venha a ocorrer no cartão fornecido pelo            

CONTRATANTE. 

 
9.8- Pelo princípio da eventualidade, caso a CONTRATADA incorra em algum           

descumprimento contratual e seja necessário realizar o reembolso ou estorno de           

determinada mensalidade, deverá a CONTRATANTE encaminhar o seu Nome         

completo, CPF, cópia da fatura onde constem a data de fechamento, últimos dígitos do              

cartão e valor cobrado indevidamente, além dos seus dados bancários, contendo           

banco, agência, nº da conta e tipo de conta (exemplo: poupança ou conta corrente). 

 
9.9- Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a CONTRATADA              

não fica obrigada a manter disponível, funcional, acessível ou armazenar cópia de            

segurança de dados, arquivos ou informações de qualquer natureza que pertençam           

ou estejam relacionadas à CONTRATANTE e que tenham sido colocadas, armazenadas           

ou geradas em suas plataformas digitais, nem mesmo continuar a fornecer qualquer            

outro serviço contratado. 

 
9.10- O CONTRATANTE fica ciente que, ao proceder com a rescisão contratual, o seu              

perfil, os seus dados profissionais, meios de contato, redes sociais, e os seus serviços              

oferecidos serão retirados das plataformas da CONTRATADA ao término da relação           

contratual, assim compreendido o término dos 30 (trinta) dias desde o último            

pagamento mensal realizado.  

 
9.11- O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito pela           

CONTRATADA, independentemente de prévia notificação judicial ou extrajudicial,        

caso a CONTRATANTE descumpra as cláusulas ou condições estabelecidas no          

presente instrumento.  
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9.12- As partes poderão rescindir de pleno direito o presente contrato no caso de              

falência, concordata ou liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer uma das           

partes, sem nenhuma penalidade para nenhuma das partes.  

 
9.13- A parte CONTRATANTE poderá exercer seu direito de         

desistência/arrependimento da contratação realizada via internet dentro do prazo de          

07 (sete) dias, a contar da data da efetivação do aceite, nos termos estabelecidos pelo               

Código de Defesa do Consumidor. 

 
9.14- Qualquer que seja o motivo da rescisão contratual, quando respeitado os            

preceitos deste ajuste pelas partes e normas legais que o regulam, não haverá o              

direito ao reembolso dos valores já pagos, nem mesmo complementação de materiais            

ou obrigações contratuais ainda não entregues/disponibilizadas pela CONTRATADA. 

 

 
 

10- INADIMPLÊNCIA 

 
10.1- Em caso de inadimplência da CONTRATANTE por 2 meses, consecutivos ou            

não, dentro do período contratual, poderá a CONTRATADA, a seu critério, rescindir o             

contrato, encerrando de imediato todos os serviços fornecidos. 

 
10.2- Para a retomada dos serviços a CONTRATANTE deverá realizar o pagamento            

total do débito, atualizado pelo IGP-M e acrescidos de juros de 1% mês ou fração               

proporcional, desde a data do vencimento até a do efetivo pagamento, sem prejuízo             

de multa no montante de 2%. 

 
 

 
11 - DISPOSIÇÕES FINAIS. 
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11.1- Toda e qualquer formalização e/ou comunicação de qualquer natureza deverá           

ser realizada exclusivamente via e-mail, disponibilizando a CONTRATADA para         

atendimento ao CONTRATANTE o seguinte endereço eletrônico:       

atendimento@basepalestrantes.com.br. 

 
11.2- A CONTRATADA poderá, a qualquer momento, modificar a configuração e           

aparência de seu site, aplicativo e ferramentas de serviço. 

 
11.3- A CONTRATADA poderá a qualquer momento alterar seu regulamento,          

mediante prévia comunicação, sendo as alterações consideradas válidas para novas          

contratações e no momento da renovação, com exceção do valor ajustado para            

serviços excedentes ou não contemplados no plano, o qual poderá ser alterado na             

vigência contratual e valerá quando previamente alterado à utilização do serviço e            

também mediante prévia comunicação no email informado pelo CONTRATANTE. 

 

11.4- Com a aceitação do presente contrato, a CONTRATANTE se obriga a seguir as              

normas de uso, declarando sua completa aquiescência. 

 
11.5- A CONTRATADA se reserva o direito de recusar qualquer solicitação de            

cadastro e de suspender um cadastro previamente aceito, que esteja em desacordo            

com as políticas e regras dos presentes termos e condições gerais e legislação vigente. 

 
11.6- Qualquer tolerância das partes no cumprimento deste contrato não constituirá           

novação. 

 
11.7- Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre-RS, para dirimir quaisquer             

questões oriundas deste contrato, desistindo as partes de qualquer outro foro, por            

mais privilegiado que seja. 
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12- DA AUTORIZAÇÃO NO WEBSITE. 

 
12.1- A CONTRATANTE ao marcar o campo “Li e Aceito os Termos do Contrato”              

aceita, via internet, todos os termos e condições do presente contrato, passando o             

mesmo a regular a relação entre as partes. 

 
12.2- O presente contrato contém expressões técnicas e termos em língua           

estrangeira, sobre os quais, desde já, as partes declaram-se cientes e conhecedoras de             

seus conteúdos, significados e expressões. 
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