
 

    

 

  

 
TERMO DE ADESÃO E CONTRATAÇÃO  

 
 
 
GIOVANELLA INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA., pessoa natural inscrita no CNPJ nº. 20.156.060/0001-05, com 
sede na Rua Travessa Simão n. 48, bairro Nações, n. 48, CEP 89.082-109, na cidade de Indaial – SC, neste ato 
representada por sua administradora, na forma de seu Contrato Social, doravante denominada CONTRATADA; e, 
como CONTRATANTE, a pessoa jurídica ou natural identificada no AMBIENTE DE CADASTRAMENTO on-line 
disposto no saite da contratada; têm entre si, justo e contratado, firmar o presente Contrato que se regerá de acordo 
com as seguintes cláusulas e condições: 
 
1 - DO OBJETO DO CONTRATO 
1.1 - O presente TERMO tem por objeto formalizar a ADESÃO da CONTRATANTE às condições contratuais abaixo 
dispostas neste termo, que por sua vez segue disponibilizado para download no ato do cadastramento no site 
www.giovanellamarketing.com 
2 - DOS EFEITOS JURÍDICOS  
2.1. Ao firmar este termo de adesão, a Contratante: (a) declara ter lido, analisado, compreendido, concordado e 
aceitado com todos os termos e condições que lhe foram propostos e ofertados na forma on-line e que estão 
dispostas no site www.giovanellamarketing.com inclusive para download, dos quais confere neste ato sua regular 
ciência e concordância, e; (b) assume e aceita todas as obrigações que lhe são imputadas neste compromisso 
contratual. 
3 -  DOS AVISOS E COMUNICAÇOES 
3.1 – As Partes reconhecem que o correio eletrônico (e-mail) cadastrado, é instrumento válido e eficaz para 
comunicação de atos, encaminhamento de documentos, manifestação de aceite e ajustes diversos, dando assim, por 
suficiente para o regular cumprimento da prestação dos serviços que se refiram a este Contrato, assim como, as 
condições de sua prestação ou a qualquer outro assunto nele abordado. 
4 - DA REMUNERAÇÃO 
4.1 - Como contraprestação pelos serviços deste Contrato, o Contratante deverá pagar à Contratada o valor constante 
na do pacote escolhido no ato da confirmação do cadastro da conta, nas datas e/ou periodicidade ajustada no item 
4.4, correspondente ao plano/pacote contratado. 
4.2 - Os Pacotes ofertados, suas variáveis de investimento e custo, estão detalhadamente descritos no site da 
Contratada, na aba PACOTES; 
4.3 – O pagamento será feito através da emissão de boleto bancário que será encaminhado juntamente com a Nota 
Fiscal de Serviços para o e-mail cadastrado ou para outro indicado pelo Contratante, e de acordo com os dados 
inseridos na etapa de cadastramento;  
4.4 - O Contratante autoriza a Contratada a efetuar as cobranças na forma e pelos meios oficiais por ela escolhido 
independentemente de notificação extrajudicial; 
4.5 – A data de vencimento da remuneração, acontecerá obedecendo o seguinte calendário: Contratações finalizadas 
até o dia 10 de cada mês, o vencimento ocorrerá no dia 10 do mês seguinte; para contratações finalizadas entre o dia 
11 até o dia 20 do mês, o vencimento acontecerá no dia 20 do mês seguinte; e para contratações finalizadas entre os 
dias 21 e 30 do mês, o vencimento acontecerá no dia 30 do mês seguinte;  
4.6 - Em caso de inadimplemento contratual a Contratada reserva-se no direito de suspender por tempo 
indeterminado os serviços previstos neste Contrato, podendo ainda, a seu critério, comunicar o Contratante para que 
este proceda com a regularização da pendência, ficando suspensa a prestação do serviço até o momento da 
regularização do pagamento. 
5.0 – DO IMPULSIONAMENTO  
5.1 – Além da remuneração mencionada no item 4., a Contratante fica ciente também de que deverá realizar o 
pagamento de boleto bancário referente aos custos com investimento de impulsionamento nas mídias sociais e 
digitais dentro do prazo 05 (cinco) dias uteis após o envio.  
5.2 – A Contratante fica ciente ainda de que eventual falta de pagamento deste investimento publicitário acarretará a 
interrupção e a suspensão dos serviços aqui contratados.   



 

    

 

  

5.3 – Os serviços de impulsionamento nas mídias digitais não se confundem com os serviços prestados pela 
Contratada nem se revertem de qualquer forma em seu benefício, motivo pelo qual, o pagamento deste valor, guarda 
absoluta relação com os custos de investimento nos serviços de impulsionamento digital. 
6 - DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS  
6.1 - O cancelamento da presente prestação de serviço ocorrerá automaticamente: (a) ao final do período de 03 (três) 
meses; (b) pela falta de pagamento da remuneração contratual; (c) pela falta de pagamento dos serviços de 
vinculação e veiculação publicitários das mídias e redes digitais (impulsionamento), e; (d) se as partes deixarem de 
guardar ou empregar no decorrer da contratação comportamento que seja minimamente ético, respeitoso e 
profissional, como forma de assegurar o um mínimo de zelo comercial e decoro para o bem desenvolver da presente 
contratação; (h) se for exigido da Contratada o cumprimento de obrigações não assumidas neste instrumento ou em 
seu adendo ou exigi-las em desconformidade com suas especificações e ajustes negociados e definidos no pacote 
escolhido.    
7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
7.1 – A Contratante deverá obrigatoriamente fornecer além dos dados indicados no cadastramento, todos aqueles que 
se fizerem necessários para o regular desenvolvimento do serviço contratado, em especial ‘’senhas e logins’’ de 
acesso das suas plataformas de publicidade digitais. Em contrapartida, o fornecimento destes dados impõe à 
Contratada o mais absoluto dever de sigilo e confidencialidade, que, em caso de violação importarão em 
responsabilização do causador do dano e da violação; 
7.2 – A Contratante fica ainda ciente de que toda etapa de contratação, incluída aí visita ao site da Contratada, 
escolha do pacote, entrega de informações, confirmação de dados e recebimento de boletos e pagamento de valores, 
acontecerá de forma remota/eletrônica e;  
7.3 - A Contratada se obriga a disponibilizar o serviço contratado de acordo com os Pacotes ofertados, atendendo as 
especificidades e variáveis lá indicadas. 
7.4 – A Contratada se obriga a fornecer relatório mensal à Contratante, descrevendo minunciosamente os resultados 
que foram obtidos pelas campanhas realizadas ao longo do mês de veiculação.  
7.5 - A Contratada se reserva no direito de efetuar eventuais manutenções em seus sistemas, visando melhorias na 
qualidade dos serviços prestados aos seus Clientes, motivo pelo qual, pontuais interrupções de sistema poderão 
acontecer; 
7.6 – A Contratada não se responsabiliza pela veracidade das informações contidas nos cadastros feitos através do 
saite e/ou aplicativo, sendo certo que, o correto preenchimento destas informações é de total responsabilidade dos 
respectivos Contratantes, que serão os únicos responsáveis pelas sanções civis e penais que eventualmente 
surgirem. A Contratada se reserva no direito de excluir qualquer cadastro que apresentar incorreções ou que violarem 
ética, boa-fé e a política de comercial da empresa; 
7.7 – A responsabilidade profissional e comercial da Contratada limita-se em prestar o serviço de publicidade criando 
o material publicitário e disponibilizando por meio do seviço de tráfego pago, não assumindo, portanto, qualquer 
responsabilidade pela concretização das vendas, nem sobre a qualidade dos produtos ou dos serviços ofertados pela 
Contratante. 
7.8 - A Contratante desde já autoriza gratuitamente a veiculação do material publicitário confeccionado também nas 
redes sociais e mídias digitais da Contratada, se esta assim julgar que o material produzido for conveniente e de 
oportuna divulgação. 
8 - DO FORO DE ELEIÇÃO  
8.1 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de 
Indaial-SC, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas de interpretação e 
aplicação deste contrato. 
  
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em via digital/eletrônica, com a 
disponibilidade para download no momento do cadastramento e/ou encaminhada por e-mail na etapa de confirmação 
eletrônica do serviço, motivo pelo qual, as partes dispensam a impressão e assinatura física de qualquer documento.   
 
Indaial – Santa Catarina, 2020 
____________________________    ____________________________ 
Contratante       Contratado   
Nome:                                                                                                        Nome:                                                                     


