
 
 

TERMO DE ADESÃO A SISTEMA DE PERMISSÃO DE COMPRAS ON LINE 

  

1. Elegibilidade para participação. Nossas vendas on line estão disponíveis somente 

para empresas e pessoas físicas que podem legalmente realizar contratos. Podemos nos 

 negar a prestar serviços, como a permissão para compras on line para qualquer 

comprador que tenha algum tipo de restrição ou crédito. 

 

2. Taxas. O cadastramento de dados é grátis. O usuário é responsável por pagar todas as 

taxas cobradas, e por todo equipamento, programas, ou serviços que eventualmente 

venha a utilizar ou quando efetuar um pedido de compra. Nós podemos, dentro da nossa 

necessidade, acrescentar, excluir ou alterar alguns, ou todos os nossos serviços e 

produtos, a qualquer momento. 

 

3. Serviços. Nosso site funciona como um local de facilitação de compras. Como 

comprador, você tem a certeza do recebimento da mercadoria ou o seu dinheiro de 

volta. 

  

4. Compras. As compras efetivadas, uma vez remetidas, não podem ser alteradas, a não 

ser em casos excepcionais, como a alteração das características do produto, e dentro do 

prazo de 24 horas. 

  

5.  Vendas a Crédito. A oferta de pagamento á crédito das compras realizadas on line é 

condicionada á aprovação e manutenção do cadastro do comprador, podendo haver 

restrições quanto a valores ou volumes, de acordo com nossa política de crédito. 

Eventual atraso no pagamento de qualquer parcela implicará em multa de 2% (dois por 

cento), mais juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária igual ao IGP-M, 

sem prejuízo dos honorários advocatícios de cobrança. 

 

6. Informações Cadastrais. O cadastro compreende qualquer informação que o usuário 

nos forneça durante o processo de registro, efetuação de compras ou alterações. Com 

respeito a essas informações: 

 

6.1 O usuário é o único responsável pelas suas informações. No entanto, poderão ser 

tomadas atitudes, de nossa parte, em casos em que estas informações possam nos trazer 

prejuízos de qualquer natureza. 

 

6.2 As informações cadastrais devem seguir as seguintes instruções: 



 
(a) não devem ser fraudulentas, falsificadas ou roubadas; 

(b) havendo alteração de endereço, CNPJ, razão social, entre outras, deverão ser 

imediatamente atualizadas mediante acesso on line á área cadastral; 

(c) deste modo o usuário permite á Administradora utilizar seu cadastro, sem que 

violemos nenhum direito que o usuário tenha sobre estas informações. A 

Administradora somente irá usar as informações de acordo com nossa Política de 

Privacidade, baseada em uso interno e restrito aos negócios efetuados entre a 

Administradora e o usuário. 

  

7. Restrição de Estoques. Tendo em vista alterações de prazos de entrega dos 

fabricantes e demandas súbitas, poderá ocorrer indisponibilidade transitória de estoques 

para entrega no prazo estipulado neste site. Nesta hipótese, comunicaremos esta 

circunstância, através de e-mail, no prazo de 24 horas após a efetivação eletrônica 

(pedido) de compra. 

 

8. Integridade do Sistema. O usuário não deverá utilizar nenhum equipamento, 

programa ou procedimento para interferir, ou tentar interferir, no funcionamento 

adequado do site da Administradora ou de qualquer oferta que esteja ocorrendo no 

nosso site. O usuário não deve, de forma alguma, revelar ou compartilhar a sua senha 

com nenhuma pessoa não autorizada. Toda responsabilidade cível, comercial, penal ou 

criminal pelo uso indevido da senha, é de exclusiva responsabilidade do usuário 

cadastrado. 

 

9. Violações. Nós poderemos emitir avisos, suspensões temporárias, suspensões por 

tempo indeterminado, ou simplesmente encerrar a conta do usuário que violar qualquer 

item do acordo. 

 

10. Garantias. A garantia dos produtos ou serviços oferecidos é limitada á garantia 

legal, ou ao prazo fixado pelo fabricante, se maior. 

  

11. Sem Interferência. O usuário e a Administradora são contratantes independentes, 

sem parceria, joint venture, relação empregado-empregador, franqueado-franqueador ou 

qualquer outro tipo de relação criada por este contrato. 

 

12. Demanda. Este Termo de Adesão é gerado eletronicamente, e regido pelas leis 

brasileiras. Fica eleito para qualquer tipo de demanda o foro de Itaguaí 

 


