TERMO DE ADESÃO
GPS ANUNCIO - Petrópolis – RJ, doravante denominada CONTRATADA e,
Doravante denominada CONTRATANTE.
COMPROMISSO DA CONTRATADA
1- Oferece um Sistema de Anúncios via Internet através do site WWW.GPSANUNCIO.COM.BR através do qual a
CONTRATANTE estará autorizada publicar anúncios de seus respectivos produtos. ou Serviços.
2 - Trabalhar a otimização (SEO) no Google, mantendo assim o posicionamento orgânico dos Anúncios. (Nas Primeiras
Páginas.)
3 - O GPS ANUNCIO é somente um mecanismo de divulgação e consulta, portanto não interfere em hipótese alguma na
negociação entre os seus usuários.
4 - Prestar todos os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do serviço prestado ao CONTRATANTE.
COMPROMISSOS DA CONTRATANTE
5 - O CONTRATANTE compromete-se a não causar nenhum dano ou destruição total ou parcial ao GPS ANUNCIO, bem
como a não praticar, em prejuízo de outros, nenhum dos seguintes atos: colocar, transmitir ou disponibilizar qualquer material
dentro do GPS ANUNCIO.COM.BR, que contenha qualquer vírus ou qualquer outro tipo de programação para computador
que possa causar prejuízo ou dano ao Sistema, bem como não interceptar, interferir ou expropriar do GPS
ANUNCIO.COM.BR qualquer informação, registro ou dados, que são protegidos por direitos autorais e pela legislação de
propriedade intelectual.
6 - Manter os dados cadastrais devidamente atualizados.
7 - Pagar os preços acordados, constantes deste Termo, nos vencimentos determinados. (Conforme Itens 12 a 18 )
8 - Compromete-se a: a) não invadir ou tentar invadir a privacidade de outros usuários, b) não quebrar ou tentar quebrar a
segurança do computador de outro usuário, programa ou dados, sem o conhecimento e expresso consentimento de tal
usuário.
RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO DAS INFORMAÇÕES
09 - O GPS ANUNCIO . não se responsabiliza pela veracidade das informações divulgadas no sistema pelos usuários. O
CONTRATANTE concorda e declara que o GPS ANUNCIO não tem qualquer obrigação em monitorar e verificar o conteúdo
das informações divulgadas no Sistema, isentando-se de qualquer responsabilidade relativa a tais conteúdos.
10 - Não obstante estar o GPSANUNCIO . isento de responsabilidade quanto à verificação do conteúdo das informações
divulgadas no Sistema, compromete-se o CONTRATANTE a: a) não divulgar informações fraudulentas; b) não promover a
oferta de bens ou serviços decorrentes de atos ilícitos; c) não violar regras, regimentos, portarias, leis ou qualquer norma que
discipline as atividades exercidas pelo GPS ANUNCIO , d) não divulgar conteúdo obsceno, indecente ou pornográfico; e) não
difamar ou ameaçar terceiros, bem como não utilizar meios desleais e contrários aos princípios da livre concorrência; f) não
vincular suas informações, produtos, serviços ou dados que sejam proibidos por este instrumento ou pela lei brasileira.
11 - O GPS ANUNCIO não se responsabiliza pelo conteúdo, informações ou serviços de sites de terceiros cujos anúncios ou
links são disponibilizados pelo GPS ANUNCIO, cuja responsabilidade é integralmente dos titulares desses sites.
DURAÇÃO E PREÇO
12 O CONTRATANTE deverá pagar a CONTRATADA: R$ 330,00(trezentos e trinta reais) anual a contar da publicação no
Google.
13 FORMAS DE PAGAMENTO:
BOLETO BANCARIO, CHEQUE NOMINAL OU DEPOSITO BANCÁRIO
BANCO ITAU CONTA 9078-08963-9
14 - Na hipótese de não renovação deste CONTRATO, nas condições aprazadas, o GPS ANUNCIO poderá bloquear
retirar do site os anúncios do CONTRATANTE a qualquer momento.
15 - O presente Termo tem um prazo de 12 (doze) meses.
16 - O Cliente recebera uma senha e login para poder fazer qualquer alteração no seu anuncio.
17– Após os 12 meses de utilização do serviço, este contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante
notificação por escrito por e-mail.
18- Declaramos que RECEBEMOS á importância de R$ BOLETO BANCARIO ou DEPOSITO BANCARIO com
comprovante
O FORO
As partes elegem o foro da comarca de Petrópolis Estado de Rio, para dirimir as controvérsias porventura oriundas desse
contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja
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