
TERMO DE USO DE PLATAFORMA DE VIDEO COMMERCE

OLI LIVE SHOP LTDA, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º
29.288.137/0001-75, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Divino Salvador, nº
319, Planalto Paulista, CEP 04078-011, neste ato representada por seu sócio administrador,
na forma de seu Contrato Social, doravante denominada “CONTRATADA” e/ou “OLI”; e do
outro lado;

CONTRATANTE: conforme qualificação constante do Formulário de Contratação, que é parte
integrante deste Contrato independentemente de transcrição, doravante denominada
CONTRATANTE.

Pelo presente Contrato, as partes acima nomeadas e qualificadas, em conjunto denominadas “Partes” e
isoladamente “Parte”, por seus representantes ao final assinados, têm entre si, justo e acertado, o
presente Contrato de Licenciamento de Plataforma de Vídeo Commerce e outras avenças
(“Contrato”), que se regerá pelas condições seguintes.

CLÁUSULA 1ª - DECLARAÇÃO DE VONTADE: A CONTRATANTE declara para todos os fins que o
presente Contrato é fruto de sua vontade de ter acesso às soluções da Plataforma de vídeo commerce de
propriedade da OLI (doravante simplesmente Plataforma OLI), declarando, ainda, ter ciência e concordar
com os direitos e obrigações assumidas através do presente Contrato, constituindo este instrumento,
juntamente com o Formulário de Contratação, o acordo completo entre as partes. Declara também ter lido,
compreendido e aceito todos os termos e condições aqui estabelecidos.

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o licenciamento a cessão de
direito de uso da Plataforma OLI, desenvolvida por e de propriedade exclusiva da OLI, considerando as
funcionalidades, requisitos e limites de utilização do Plano selecionado pela CONTRATANTE e indicado no
Formulário de Compras (ANEXO I), que é parte integrante deste Contrato, independentemente de
transcrição.

2.1- A OLI disponibilizará o acesso à Plataforma OLI mediante integração ao sistema de e-commerce
da CONTRATANTE, desde que observadas as condições estabelecidas neste Contrato e os requisitos
mínimos de configuração previstos no site da OLI, as quais a CONTRATANTE declara conhecer e
observar.

2.2- As funcionalidades disponibilizadas à CONTRATANTE para uso da Plataforma OLI poderão ser
ampliadas ou reduzidas, mediante prévio ajuste entre as Partes, através de termos aditivos específicos
que, uma vez assinados entre as Partes, passarão a fazer parte integrante deste Contrato. A alteração de
plano superior para plano inferior poderá acarretar a cobrança proporcional de valores a título de
penalidade por rescisão antecipada parcial.

2.2.1- Cada aditamento deverá discriminar as funcionalidades a serem disponibilizadas no OLI, e os
respectivos prazos, preços, bem como, conforme o caso, as responsabilidades de cada Parte que ainda
não estiverem definidas no presente Contrato.

2.3- Fica proibida qualquer forma de cessão e/ou comercialização da Plataforma OLI e/ou qualquer de
duas funcionalidades, bem como qualquer alteração de finalidade sem prévia e expressa autorização da
OLI, inclusive para empresas afiliadas, coligadas e/ou que de qualquer forma integrem o grupo econômico
da CONTRATANTE.



2.4- A Plataforma OLI, assim como todo o know-how, documentos e serviços prestados pela OLI são de
propriedade exclusiva da OLI, que detém todos os direitos sobre eles. A Plataforma OLI está protegida
pela legislação pertinente à propriedade industrial, ao direito autoral e ao sigilo de negócios e fabricação,
não sendo objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA 3ª - DA VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo mínimo descrito no plano
selecionado, a partir da confirmação ao concluir o Formulário de Contratação, considerando a
periodicidade do plano escolhido pela CONTRATANTE. Após o período inicial, o presente Contrato será
renovado por períodos iguais e sucessivos de forma automática, podendo ser rescindido mediante aviso
prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de término do período correspondente.

CLÁUSULA 4ª - DA LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA OLI: A licença de uso objeto do presente
Contrato compreende a cessão da plataforma de vídeo commerce nos termos, prazos e demais condições
descritas no ANEXO I. É expressamente vedada toda e qualquer alteração, compilação, engenharia
reversa, modificação, melhoramento ou aprimoramento da Plataforma OLI, bem como o uso para fins de
concorrência desleal e/ou sublicenciamento, ainda que para empresas coligadas/afiliadas à
CONTRATANTE.

4.1- Todo o conteúdo disponibilizado pela CONTRATANTE através de uso da Plataforma OLI é de
responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE ainda que haja prestação de serviços conexos de OLI,
ficando a CONTRATANTE integral e exclusivamente responsável por quaisquer perdas e danos
eventualmente causados a quaisquer pessoas, não cabendo à OLI qualquer tipo de fiscalização, controle
ou responsabilidade.

4.2- A OLI não é responsável perante a CONTRATADA e/ou terceiros relativamente à rentabilidade
mercantil do uso da PLATAFORMA OLI e/ou dos demais serviços prestados por OLI, bem como quanto à
sua adequação a determinado negócio ou finalidade.

4.3- O respeito às condições destes Termos é essencial para o uso legítimo dos recursos
disponibilizados na Plataforma. Se você usar a Plataforma de modo incompatível com estes Termos, a OLI
pode aplicar diferentes medidas, a qualquer tempo, com ou sem aviso prévio. Essas medidas podem
incluir, sem prejuízo de outras: a suspensão do acesso a um produto; o cancelamento do seu cadastro; o
encerramento da sua licença de uso da Plataforma; bem como a responsabilização da CONTRATADA
pelas perdas e danos que vier a dar causa.

4.4- As atualizações relacionadas a correções, pequenas melhorias evolutivas e manutenções, sempre
que ocorrerem, serão feitas pela CONTRATADA e poderão ser disponibilizadas à CONTRATANTE
mediante prévia aprovação de preço. A CONTRATADA se resguarda o direito de realizar alterações e
atualizações no software a qualquer momento e sem aviso prévio.

4.5- O Software é licenciado e aceito no estado técnico que se encontra, razão pela qual não responde
a CONTRATADA por nenhuma outra garantia de funcionamento da internet, de produtividade ou
resultados, ou referentes a quaisquer outros ajustes ou adequações não acordadas minuciosamente entre
as Partes por documento escrito e assinado.

4.6- A CONTRATADA não responderá, sob quaisquer hipóteses, por quaisquer problemas técnicos ou
inconsistências comprovadamente apresentadas na infraestrutura da CONTRATANTE, em seus
servidores, conexões de internet ou velocidades de tráfego de dados.

4.7- A OLI se reserva o direito de descontinuar qualquer Software e/ou serviços conexos à
PLATAFORMA OLI, ofertados com base neste Contrato, a qualquer tempo, mediante aviso prévio à



CONTRATANTE, com antecedência de 60 dias da descontinuação, permanecendo garantidos à
CONTRATANTE os direitos que lhe sejam conferidos pela legislação brasileira aplicável. Eventual
substituição de um software por outro, em razão da descontinuação do primeiro, poderá acarretar a
cobrança de serviços de implantação e/ou customização e/ou parametrização específica e, nestas
hipóteses, salvo se houver estipulação em contrário em novo Formulário de Compras.

4.8- É vedado à CONTRATANTE, sem a prévia e expressa autorização da OLI:

4.8.1- Divulgar, revelar ou disponibilizar a PLATAFORMA OLI a qualquer terceiro;

4.8.2- Utilizar, vender, distribuir, sublicenciar, alugar, arrendar, emprestar, dar, dispor, ceder ou de
qualquer outra forma transferir, total ou parcialmente o presente Contrato ou quaisquer direitos e
responsabilidades assumidos perante a OLI;

4.8.3- Copiar, alterar, adaptar, aprimorar, corrigir, traduzir, atualizar, desenvolver novas versões ou
desenvolver obras derivadas da PLATAFORMA OLI ou de quaisquer partes ou componentes;

4.8.4- Desmontar, decompilar, fazer engenharia reversa ou, de qualquer maneira, obter, acessar ou
tentar acessar o código-fonte do OLI e/ou qualquer informação confidencial relativa ao OLI;

4.8.5- Remover, inativar ou omitir quaisquer avisos de direitos autorais ou quaisquer avisos de
propriedade intelectual relativos à PLATAFORMA OLI e/ou quaisquer produtos ou serviços prestados
pela OLI.

CLÁUSULA 5ª - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em contrapartida aos serviços
prestados pela OLI, a CONTRATANTE pagará à OLI o valor mensal correspondente ao plano selecionado,
conforme condições e prazos acordados pelas Partes, indicado pelo período escolhido.

5.1- Os preços e condições estipulados para cada Plano consideram todas as funcionalidades, e limites
de uso, qualidade de arquivos e demais requisitos da PLATAFORMA OLI constantes no descritivo dos
planos e, também, o período e comprometimento com a contratação. Havendo uso de funcionalidades
e/ou qualquer uso adicional da PLATAFORMA OLI, a OLI notificará a CONTRATANTE e, caso a
CONTRATANTE continue a utilizar os serviços, a OLI passará a cobrar o preço correspondente ao plano
imediatamente superior ao contratado, incluindo, mas não se limitando às situações em que a
CONTRATADA ultrapassar os limites correspondentes à cada plano, passando a CONTRATANTE a ter
acesso às funcionalidades do plano superior correspondente. Os novos valores serão cobrados a partir da
fatura emitida posteriormente à constatação do ocorrido.

5.2- O preço do plano contratado considera a disponibilização da PLATAFORMA OLI à
CONTRATANTE, ficando a cargo exclusivo da CONTRATANTE a avaliação de oportunidade e
conveniência de uso efetivo da PLATAFORMA OLI, sendo certo que a CONTRATANTE estará obrigada a
efetuar o pagamento integral do preço ainda que opte por não utilizar ou subutilizar as funcionalidades
disponibilizadas, salvo se em decorrência de falha exclusiva da OLI na prestação dos serviços.

5.3- O preço devido à OLI deverá ser pago pela CONTRATANTE em moeda corrente nacional, por meio
de boleto bancário, cartão de crédito ou pix, conforme seleção e cadastro no Formulário de Contratação
indicado pela CONTRATANTE, e registro financeiro no painel do cliente na PLATAFORMA OLI.

5.4- A CONTRATADA deverá escolher o meio de pagamento disponível na página da OLI, obrigando-se
a fornecer todas as informações bancárias solicitadas para concretizá-lo, responsabilizando-se pelas
transações comerciais, pagamentos e movimentações financeiras feitas em seu nome. O sistema de
pagamento disponibilizado pela OLI é um serviço terceirizado, sujeito à legislação e regulamentação



aplicável. Ao contratar com a OLI através do sistema de pagamento, a CONTRATADA tem ciência e
concorda que podem existir termos e condições distintos do presente Contrato, os quais também se obriga
a cumprir, sendo que a OLI não é responsável pela disponibilidade nem pela precisão da prestação destes
serviços.

5.5- A CONTRATANTE autoriza e desde já concorda que a OLI poderá reter e/ou debitar os fundos
existentes e/ou futuros de sua conta ou cartão de crédito que tenha registrado para saldar os débitos
vencidos decorrentes da execução do presente Contrato, durante toda a sua vigência, ficando desde já
autorizada a cobrança automática e recorrente de assinatura do plano contratado enquanto perdurar o
Contrato.

5.6- A CONTRATANTE é a única e integralmente responsável por todos os atos que praticar relativos à
instrução de pagamento, comprometendo-se a sempre fornecer informações verdadeiras, completas e
exatas.

5.7- Fica a OLI obrigada a emitir a correspondente Nota Fiscal pelos serviços prestados.

5.8- O preço poderá ser reajustado anualmente, sempre no aniversário do contrato, pela variação
positiva do índice IGP-M/FGV e, na falta deste, pelo índice que vier a lhe substituir ou por qualquer outro
índice autorizado pela legislação vigente à época.

5.9- O preço de cada assinatura já considera impostos devidos pela OLI conforme legislação brasileira,
mas não inclui eventuais impostos e/ou encargos que possam existir caso a CONTRATANTE seja
estrangeira, os quais deverão ser acrescidos ao preço e suportados integralmente pela CONTRATANTE.
As retenções de responsabilidade da CONTRATANTE devem ser realizadas conforme legislação fiscal
vigente.

5.9.1- Eventual criação e/ou modificação de tributos ou quaisquer encargos sobre o objeto do presente
Contrato, a alteração de alíquotas, ou novas interpretações pelas autoridades fiscais serão refletidas de
forma automática sobre o preço faturado pela OLI.

5.9.2- Caso os custos da OLI se elevem em razão de qualquer mudança de mercado, situação ou
medida econômica e/ou alteração legislativa, as Partes, desde já, assumem o compromisso de revisar os
valores pactuados para manter o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato.

5.10- Em caso de atraso no pagamento do preço devido, o valor em atraso será corrigido
monetariamente pela variação positiva acumulada do IGP-M/FGV, pro rata temporis, e acrescido de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data do vencimento da
obrigação até a data em que for efetivamente realizado; e de multa não compensatória de 10% (dez por
cento), incidente sobre o valor em aberto corrigido e acrescido de juros.

5.11- O não pagamento por parte da CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data de
vencimento, acarretará, ainda, a possibilidade de suspensão do direito de uso da PLATAFORMA OLI até a
regularização dos pagamentos, podendo a OLI, a seu critério, optar pela rescisão contratual após
decorridos 45 dias de inadimplência, sem prejuízo da cobrança de todas as parcelas vencidas, mesmo que
eventualmente a CONTRATANTE não faça uso das funcionalidades do OLI.

5.12- O cancelamento do contrato por justo motivo conforme previsto no Item antecedente acima não
excluirá o direito da OLI de cobrar antecipadamente as parcelas vincendas relativas ao período mínimo de
permanência contratado e ainda não cumprido, caso a contratação tenha sido feita nesta modalidade,
conforme o escopo contratado.



5.13- O bloqueio do acesso ao OLI devido ao atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE, não
impedirá a geração de novos boletos referentes ao plano contratado até que haja o encerramento do
contrato.

CLÁUSULA 6ª - DAS OBRIGAÇÕES DA OLI: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato,
são obrigações da OLI:

6.1- Disponibilizar e prestar os serviços com integral observância às disposições deste Contrato, de
acordo com as especificações técnicas e em conformidade com o disposto na legislação aplicável,
utilizando-se de seu acervo de conhecimentos técnicos e científicos necessários ao bom cumprimento de
suas atribuições.

6.1.1- Considerando as limitações inerentes a natureza de software e os fatores alheios ao controle da
OLI, a CONTRATANTE concorda que a OLI não terá qualquer responsabilidade, seja contratual ou
extracontratual, por quaisquer danos patrimoniais ou morais, incluindo, sem limitação, danos por lucros
cessantes, perda de negócios ou outras perdas, em quaisquer situações, salvo se os danos decorrerem
de ato ou fato de responsabilidade exclusiva da OLI.

6.2- Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE e as obrigações contratuais, para o fiel
desempenho das atividades especificadas neste Contrato.

6.3- Prestar os serviços com pessoal devidamente treinado, habilitado e experiente na execução de
serviços similares, podendo, se for o caso, terceirizar os serviços especializados que fazem parte do
escopo do presente Contrato, o que fica desde já autorizado pela CONTRATANTE.

6.4- Prestar os Serviços e fornecer a PLATAFORMA OLI e serviços conexos mediante esforço razoável
em conformidade com controles de Segurança da Informação e com a legislação aplicável, incluindo
normas e políticas de proteção de dados pessoais, se for o caso.

CLÁUSULA 7ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Sem prejuízo das demais disposições
deste Contrato, são obrigações da CONTRATANTE:

7.1- Realizar o pagamento do preço devido à OLI;

7.2- Prestar à OLI todas as informações necessárias que estiverem em seu poder para viabilizar o
cumprimento do presente Contrato;

7.3- Indicar e manter um responsável habilitado, desde o início da contratação até o seu término, para
acompanhar e supervisionar o uso do OLI e para ser a pessoa de contato com a OLI;

7.4- Adotar as medidas técnicas, preventivas e corretivas, físicas, eletrônicas e de processo razoáveis
para salvaguardar a segurança da integração e uso da PLATAFORMA OLI no ambiente lógico da
CONTRATANTE;

7.5- Utilizar a PLATAFORMA OLI especificamente para as finalidades contratadas, observando os
requisitos técnicos e as limitações de uso do plano contratado, sendo vedada a sua utilização para outras
finalidades, sob pena de responder pelas perdas e danos que vier a dar causa;

7.6- Providenciar e assegurar a manutenção das condições mínimas no tocante a infraestrutura,
equipamentos, sistemas operacionais e ambiente operacional para a adequada instalação, uso e
manutenção da PLATAFORMA OLI;

7.7- Manter a OLI isenta de qualquer responsabilidade pelas ações praticadas por seus sócios,
prepostos e colaboradores, notadamente perante autoridades públicas, órgãos de proteção e defesa do



consumidor e terceiros que eventualmente sentirem-se prejudicados pelos atos praticados por sua equipe
quando do uso do OLI, em decorrência da execução do presente Contrato;

7.8- Responsabilizar-se e garantir que nenhum serviço e ou produto OLI será usado para fins ilícitos ou
ilegais.

7.8.1- A OLI declara ser totalmente intolerante com práticas consideradas abusivas e/ou que configurem
mau uso, inclusive, mas não exclusivamente, as ações para tentativas de acesso não autorizado,
obtenção de dados de terceiros de forma ilegítima, distribuição não autorizada de conteúdo, divulgação
de conteúdo ilegal, preconceituoso, racista ou de qualquer forma discriminatório, e uso indevido ou
incorreto dos bens cedidos através do presente Contrato.

7.9- Responsabilizar-se por todos os danos ou perdas causadas pelo uso da PLATAFORMA OLI em
desconformidade com o disposto no presente Contrato, devendo indenizar a OLI e a quaisquer terceiros
nos termos do presente Contrato e da legislação brasileira aplicável.

7.10- Adotar medidas de segurança para prevenir, conter e mitigar qualquer propagação de vírus,
malwares, spywares ou qualquer programa de computador que possa causar danos permanentes ou
temporários à OLI e/ou a terceiros.

7.11- Garantir que a utilização da PLATAFORMA OLI não se dará para obtenção ou tentativa de
obtenção de quaisquer vantagens ilícitas, alteração da verdade dos fatos ou de qualquer forma em
desconformidade com o disposto na lei ou neste Contrato.

CLÁUSULA 8ª - DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: Todos os direitos sobre as
marcas, patentes, softwares ou em conexão a quaisquer direitos de propriedade intelectual são de
exclusiva propriedade da Parte que as detém. Dentro dos exatos termos deste Contrato, as Partes não
terão nenhum direito, título ou interesse, expresso ou tácito, em relação aos direitos alheios e sua
utilização, não devendo, em nenhum momento, durante ou após a vigência deste Contrato, assumir ou
pleitear nenhum direito de explorar, vender ou pôr à venda os produtos e/ou serviços relacionados.

8.1- Pertence à OLI, total e definitivamente, de forma irretratável e irrevogável, a titularidade de todos os
direitos de propriedade autoral e intelectual existentes em relação à PLATAFORMA OLI, quaisquer
derivações e/ou transformações decorrentes da obra originária e sobre os eventuais conteúdos
desenvolvidos pela OLI para a CONTRATANTE em decorrência do presente Contrato (acaso contratados).
Tais direitos são licenciados para uso da CONTRATANTE, nos exatos termos e limites do presente
Contrato, encerrando-se a licença de uso automaticamente com a rescisão Contratual, independentemente
do motivo do término.

8.2- A CONTRATANTE, neste ato, cede o uso de sua marca e autoriza a OLI a publicar e apresentar em
seu portfólio, a marca da CONTRATANTE e pequenos trechos/conteúdos com referência ao projeto
elaborado para a CONTRATANTE, para fins institucionais, sem que fique caracterizada infração à
obrigação de sigilo, restando intacta a obrigação de não divulgar os detalhes comerciais deste Contrato.

8.3- A CONTRATANTE, através do presente Contrato, cede e autoriza o uso gratuito de sua logomarca,
única e exclusivamente para fins de execução do objeto deste Contrato e para inclusão no portfólio da OLI,
sendo vedada a subcessão, empréstimo ou transferência a qualquer terceiro para qualquer finalidade que
extrapole a execução do presente Contrato.

8.4- A OLI declara que não tem qualquer direito, título ou interesse em quaisquer das marcas
registradas, direitos autorais ou outras formas de propriedade intelectual pertencentes à CONTRATANTE



ou à empresa que detém a marca, registro e patente dos produtos a serem divulgados através da
execução do presente Contrato.

CLÁUSULA 9ª - DA CONFIDENCIALIDADE E PUBLICIDADE: Todas as informações de qualquer
natureza e acessadas em qualquer formato, seja oral, escrito, visual ou de qualquer outra forma, inclusive,
mas não limitadas a, informações de natureza técnica, operacional, administrativa, econômica, comercial,
de planejamento, de negócios ou financeiras, dados pessoais, ou de propriedade industrial de qualquer
espécie, relacionadas com as atividades de qualquer das Partes que sejam conhecidas ou venham a sê-lo,
em decorrência da cessão de direito de uso ora ajustada, deverão ser mantidas estritamente confidenciais,
não podendo ser divulgadas a qualquer pessoa ou usadas para qualquer outra finalidade que não seja a
consecução do objeto deste contrato.

9.1- Desde já, as Partes acordam que todas as informações trocadas entre elas, seja por escrito, oral
ou por meio eletrônico, serão consideradas e classificadas como Informações Confidenciais,
independentemente de qualquer formalidade ou indicação expressa, salvo aquelas que, pela própria
natureza e finalidade, deverão ser tratadas como não confidenciais.

9.2- Todas as anotações, análises, compilações, estudos e demais documentos elaborados pelas
Partes ou seus colaboradores relativos a este Contrato serão considerados Informações Confidenciais e
serão havidos como de propriedade da Parte Reveladora, não cabendo à Parte Receptora nenhum direito
sobre eles, salvo no caso de acordo formal entre as Partes, expresso e por escrito.

9.3- A Parte que eventualmente for compelida a divulgar as Informações Confidenciais, em virtude de lei
ou determinação judicial, deverá comunicar imediata e previamente à outra Parte a respeito. A Parte
Receptora desde já se compromete a envidar seus melhores esforços para utilizar os meios e
procedimentos razoavelmente adequados e disponíveis para assegurar que as Informações Confidenciais
reveladas permaneçam em sigilo, bem como a revelar a informação tão somente até a extensão da ordem
judicial ou administrativa.

9.4- Todos os documentos e informações relacionados à instalação e operação da PLATAFORMA OLI,
incluindo os projetos, as especificações e os demais dados técnicos e de programação, não poderão ser
divulgados, compilados e/ou cedidos a terceiros por qualquer das Partes.

9.5- Os compromissos e obrigações previstos nesta Cláusula são assumidos em caráter irrevelável e
irretratável, e sobreviverão ao término de qualquer vínculo comercial ou outro existente entre as Partes,
por prazo indeterminado.

9.6- Ao aceitar estes Termos, a CONTRATADA autoriza que a OLI reporte às autoridades competentes
qualquer ato relacionado ao acesso ou uso da Plataforma que a OLI considere ter indícios de
irregularidade e/ou ilegalidade, restando a OLI isenta de qualquer responsabilização por consequência
dessa comunicação.

9.7- Caso reste demonstrado a violação das obrigações de sigilo e confidencialidade assumidos no
presente Contrato pela Parte Receptora, esta deverá arcar com os danos e prejuízos efetivamente
causados à Parte Reveladora.

9.7.1- As Partes reconhecem que é possível que não haja no direito remédio adequado para uma
violação da obrigação de confidencialidade e que o pagamento de multa contratual e/ou indenização
pode não ser um remédio apropriado para a violação desta obrigação. Assim, as Partes acordam que a
Parte Reveladora tem o direito de requerer medida cautelar e execução específica das obrigações
estipuladas neste Contrato, sem prejuízo de quaisquer direitos que tenha à indenização.



CLÁUSULA 10ª - DA RESCISÃO: As Partes poderão rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo,
por mútuo acordo, ou por manifestação unilateral de vontade, mediante notificação prévia à outra Parte
com antecedência de 30 (trinta) dias da data do efetivo término.

10.1- Caso a CONTRATANTE deseje rescindir o Contrato imotivadamente durante o período de vigência
do plano (antes do término do período de comprometimento), deverá pagar à OLI multa contratual
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do prazo não cumprido do Contrato, considerando-se,
para tanto, o correspondente ao preço da mensalidade avulsa praticado à época da rescisão vezes o
prazo não cumprido do Contrato, afastando-se o desconto concedido na contratação de plano com
fidelidade.

10.2- Ao término do Contrato, independentemente do motivo, a CONTRATANTE deverá interromper
imediatamente o uso da PLATAFORMA OLI e quaisquer conteúdos e/ou serviços prestados pela OLI,
ressalvada a possibilidade de manutenção de divulgação do conteúdo já divulgado de forma histórica,
vedadas novas publicações e impulsionamentos.

CLÁUSULA 11ª - DISPOSIÇÕES GERAIS: As Partes declaram que os seus representantes, indicados
no Formulário de Contratação, possuem poderes para aceitar ou firmar este Contrato.

11.1- O exercício de qualquer direito ou a forma de exercê-lo em determinada oportunidade não
estabelecerá obrigação para as Partes de, posteriormente, agirem da mesma maneira, nem poderá ser
alegada pela outra como novação.

11.2- Este Contrato constitui o único e integral acordo entre as Partes em relação ao seu objeto e
nenhuma modificação será vinculativa a menos que feita através de instrumentos escritos, assinados pelas
Partes e anexados a este Contrato.

11.3- Nenhuma aceitação de serviços ou pagamentos efetuados fora dos termos deste Contrato
desobrigará qualquer das Partes de quaisquer de suas obrigações previstas no mesmo.

11.4- Casos omissos e modificações entre as Partes serão resolvidos através de Termos Aditivos, que
farão parte integrante deste Contrato.

11.5- Efeito Vinculante. O presente Contrato obriga as Partes e os seus sucessores, a qualquer título,
sendo as partes responsáveis pelos atos e omissões de seus respectivos funcionários, administradores ou
gerentes, prestadores de serviços, contratados ou prepostos, sob qualquer denominação.

11.6- Tolerância e Renúncia. A novação, quitação ou renúncia de qualquer obrigação, decorrente deste
Contrato somente será considerada válida se realizada por escrito. O não exercício de qualquer direito nos
termos deste Contrato, na primeira ocasião em que seria possível fazê-lo, não implicará a renúncia a tais
direitos, nem sua preclusão, salvo se disposto de forma diversa neste Contrato. A eventual tolerância de
qualquer infração a este Contrato não significará que qualquer infração posterior, ainda que da mesma
natureza, será tolerada.

11.7- Nenhuma omissão ou demora por parte da OLI em exercer qualquer direito estabelecido neste
Contrato ou previsto em lei, deverá significar a renúncia do mesmo.

11.8- Nenhum dispositivo ou direito contratual será tido como renunciado pela CONTRATANTE, a menos
que essa renúncia seja feita por escrito.

11.9- O presente Contrato não estabelece exclusividade em favor da CONTRATANTE nem da OLI.

11.10- Cessão. A CONTRATADA não terá o direito de ceder ou transferir qualquer direito ou obrigação
resultante ou relativo a este Contrato, sem o prévio consentimento por escrito da outra Parte, sendo que a



CONTRATANTE autoriza, desde já, a subcontratação de prestadores de serviços e fornecedores de
produtos especializados pela OLI, os quais deverão atuar sob a responsabilidade da OLI.

11.11- Limitação de Responsabilidade: Na extensão permitida pela lei aplicável, ficam neste ato afastadas
quaisquer garantias que extrapolem as expressamente previstas neste documento, expressas ou
implícitas, inclusive (mas sem se limitar) garantias implícitas de compatibilidade ou equivalência dos
produtos ou serviços com bens ou serviços similares disponibilizados no mercado ou adequação do bem
ou serviço para atender quaisquer necessidades ou finalidades específicas. A OLI não garante que os
serviços, informações, conteúdo, materiais, produtos (inclusive software), mensagens eletrônicas ou outros
serviços incluídos ou de outro modo disponibilizados estejam livres de vírus ou de outros componentes
perigosos. A OLI responderá apenas por danos materiais e diretos (excluídos expressamente os lucros
cessantes ou outros danos não materiais) comprovadamente causados exclusivamente por sua ação ou
omissão, limitada sua responsabilidade a 50% do valor total pago pela CONTRATANTE em relação àquele
serviço específico, considerando-se o valor máximo, aquele correspondente ao período de 12 (doze)
meses contratados.

11.12- Compliance: Para a execução deste Contrato, nenhuma das Partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,
tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato,
ou de outra forma que não relacionada a este Contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

11.13- Cada uma das Partes declara expressamente que exerce suas atividades em conformidade com a
legislação vigente; que não se utiliza, direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos
e serviços, de trabalho ilegal e/ou análogo ao escravo; que não emprega, direta ou indiretamente, por meio
de seus fornecedores de produtos e serviços, de pessoa menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
insalubre ou perigoso; que não emprega, direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de
produtos e serviços, de pessoa menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos, e, neste caso, o trabalho não poderá ser perigoso ou insalubre, ocorrer em horário
noturno e/ou de modo a não permitir a frequência escolar; que não se utiliza de práticas de discriminação
negativa e limitativas para o acesso e manutenção do emprego, tais como por motivo de sexo, origem,
raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar, estado gravídico etc.; que protege e
preserva o meio ambiente, prevenindo práticas danosas e executando seus serviços em observância à
legislação vigente, principalmente no que se refere aos crimes ambientais; que observa e cumpre as
disposições contidas na Lei Federal n.º 12.846/2013, incluindo, mas não se limitando a, não se utilizar de
práticas corruptas e/ou antiéticas visando obter ou dar vantagem indevida, de forma, direta ou indireta, nas
suas relações com terceiros.

11.14- Tratamento de Dados Pessoais. Na hipótese de haver acesso ou compartilhamento de Dados
Pessoais entre as Partes, referidos dados serão tratados como “Informações Confidenciais” nos termos
deste Contrato, e com relação a Dados Pessoais tratados nos termos deste Contrato, obrigam-se as
Partes a observar integralmente a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e
proteção de dados pessoais, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de
Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto
regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal n.
13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.



11.15- A CONTRATANTE assegura que seu acervo, acesso, uso e divulgação das informações dos
titulares de dados estão de acordo com a legislação aplicável, bem como responsabiliza-se pelos serviços
e conteúdo do seu Projeto implantado através da PLATAFORMA OLI naquilo que lhe for aplicável.

11.16- Cada Parte continuará sendo proprietária dos seus dados, bem como responsável por quaisquer
dados de terceiros, inclusive Dados Pessoais, acessados ou tratados no âmbito da execução do objeto do
Contrato de Prestação de Serviços, a qualquer título.

11.17- Cada Parte monitorará, por meios adequados, sua própria conformidade e a de seus
colaboradores, operadores e subcontratados, com as respectivas obrigações relativas à proteção de
Dados Pessoais.

11.18- As Partes deverão tratar os Dados Pessoais de forma confidencial e com o mesmo nível de
segurança que tratam seus dados e informações de caráter confidencial, ainda que este instrumento
venha a ser resolvido e independentemente dos motivos que deram causa ao seu término ou resolução.

11.19- Cada Parte é responsável por garantir o exercício e cumprimento dos direitos dos Titulares, em
observância à legislação de proteção de dados pessoais.

11.20- O Controlador – conforme definição legal – declara e concorda que o tratamento dos dados
pessoais pelo Operador para a execução do Contrato celebrado pelas Partes se dá conforme bases legais
e limites de tratamento lícitos, responsabilizando-se integralmente por eventual desconformidade com a
Lei, salvo se e na medida em que o Operador descumprir suas determinações e/ou tratar os dados para
finalidades autônomas, na qualidade de co-controlador (se aplicável).

11.21- As Partes se comprometem a adotar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para a
garantia de um nível adequado de segurança, com fins de prevenir e mitigar riscos de Incidentes de
Segurança que vulnerem os direitos do Titular de qualquer forma, levando em consideração, em particular,
os riscos apresentados pelas atividades de tratamento e tendo em conta o estado da técnica vigente.

11.22- As Partes obrigam-se, ainda, a garantir a adoção e a utilização de ferramentas, tecnologias, meios
e proteções técnicas apropriadas, aptos a manter a integridade, confidencialidade e segurança dos Dados
Pessoais, comprometendo-se em auxiliar uma à outra no cumprimento de suas obrigações judiciais ou
administrativas, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e demais normas aplicáveis,
fornecendo informações relevantes disponíveis e qualquer outra assistência para documentar e eliminar a
causa e os riscos impostos por quaisquer violações de segurança da informação eventualmente
verificadas na execução deste Contrato.

11.23- A CONTRATANTE tem ciência e concorda que eventuais Dados Pessoais coletados pela OLI
através da PLATAFORMA em decorrência do Contrato celebrado pelas Partes serão tratados conforme a
Política de Privacidade da OLI, e ficarão armazenados em banco de dados da OLI pelo período de
vigência do contrato, por até 30 (trinta) dias após o fim do mesmo, e serão eliminados do banco de dados
do Operador imediatamente após esse período, ficando a cargo exclusivo da CONTRATANTE a
transferência de tais dados para seu ambiente lógico, bem como pelo arquivamento e backup de que
necessite manter para cumprimento de obrigação legal ou regulatória e/ou para qualquer outro tratamento
que entenda lícito, legítimo e/ou necessário.

11.24- Notificações. Todas as comunicações ou notificações relacionadas a este Contrato (“Notificações”)
deverão ser feitas por escrito e dirigidas à OLI, que são investidos dos poderes necessários para receber
quaisquer Notificações:



11.25- As Notificações serão consideradas realizadas: (i) se, pessoalmente, na data apontada no
respectivo recibo; (ii) se por e-mail, na data de envio do e-mail; e (iii) se por correio expresso, na data
apontada no carimbo dos Correios como data de envio. Caso as datas ora indicadas não sejam em dia útil,
as Notificações serão consideradas efetuadas no primeiro dia útil subsequente.

11.26- Em caso de alteração dos endereços, e-mail ou do representante indicado para recebê-las, a Parte
a que a alteração se referir, deverá notificar a outra Parte, por escrito, sob pena de serem consideradas
efetuadas ainda que o aviso ou a confirmação de recebimento não indiquem a efetiva entrega ao
destinatário.

11.27- Nenhuma alteração a qualquer dos termos e condições estabelecidos neste Contrato será válida, a
menos que seja feita por escrito e assinada por cada uma das Partes.

11.28- Assinatura eletrônica: As Partes reconhecem a forma de contratação para a assinatura deste
contrato como válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de
direito, conforme disposto pela lei em vigor no Brasil. A formalização do presente Contrato na maneira
supra acordada será suficiente para a validade e integral vinculação das Partes ao presente Contrato.

11.28.1- As Partes declaram e concordam que o presente Contrato, incluindo todas as páginas de
assinatura, todas formadas por meio digital, com o qual expressamente declaram concordar,
representam a integralidade dos termos e condições entre elas acordados, substituindo quaisquer outros
acordos anteriores.

11.28.2- Fica desde já estabelecido que o presente Contrato ou outros instrumentos necessários à
continuação da execução do objeto do presente Contrato, poderão ser firmados entre as Partes e suas
testemunhas, também, por meios digitais de contratação, conforme disposto pela lei em vigor no Brasil.

11.28.3- As Partes reconhecem que as mensagens eletrônicas, seja via correio eletrônico, acesso
à internet, aplicativos sociais, comunicadores instantâneos ou outras formas de envio e recebimento de
mensagens trocadas entre elas, constituem evidência e prova legal em âmbito judicial, devendo ser
preservadas em seu formato original.

CLÁUSULA 1ª - DO FORO: As Partes elegem o Foro Central de São Paulo, Estado de São Paulo,
para resolução de controvérsias decorrentes da execução deste Contrato, com renúncia expressa a
qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes concordam com o presente termo.


