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Estes Termos e Condições de Uso, em conjunto com a Política de Privacidade, estabelecem os 
termos e condições gerais aplicáveis à utilização dos serviços prestados pela GP 
GERENCIAMENTO LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
28.818.377/0001-71, com sede na Rua Marcilio Dias, 250, bloco 01, apto 504, Socorro, na cidade 
e Estado de São Paulo, CEP 04764-080 (“GP”). 

A GP é proprietária de todo o conteúdo hospedado sob o domínio www.gloopay.com.br (o 
"Site"). Todos os direitos reservados. 
 
1. Definições 

 
1.1. “Site” – designado pelo endereço “www.gloopay.com.br”. 
 
1.2. “Ferramenta da GP” – disponibilização de ferramenta online destinada à organização 

pelo(a) Usuário(a) de grupos de pagamento compartilhado de 3 (três) até 36 (trinta e 
seis) pessoas naturais, integrado ao aplicativo WhatsApp. Os grupos de pagamento 
criados e geridos pelo(a) usuário(a) através da Ferramenta da GP são voltados à 
aquisição de determinado bem de interesse de todos os integrantes do grupo, sendo 
que a Ferramenta da GP auxilia os(as) usuários(as) através do acompanhamento de 



2 

pagamentos e promovendo os sorteios mensais que definirão o(a) usuário(a) que irá 
receber o bem ou o valor escolhido em dinheiro. A ferramenta disponibilizará sistema 
de meio de pagamento que fará a gestão das transações oriundas dos grupos criados 
pelos usuários, ficando a GP, a seu critério, legitimada a descontar a comissão pela 
utilização da ferramenta, da ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor das referidas 
transações.  

 
1.4. “Usuário(a)” ou Usuários(as) – significa toda pessoa física que faz uso do site ou da 

ferramenta da GP. 
 

 
2. Informações Preliminares 
 
2.1. É muito importante que o(a) Usuário(a) leia e compreenda estas regras.  
 
2.2. AO UTILIZAR ESTE SITE, VOCÊ AUTOMATICAMENTE CONCORDA COM SEUS TERMOS 

DE USO E COM NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, RESPONSABILIZANDO-SE 
INTEGRALMENTE POR TODOS E QUAISQUER CONTEÚDOS DISPONIBILIZADOS NO SITE, 
OU A ELE RELACIONADOS. 
 

2.3. A GP NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER INFRAÇÕES LEGAIS COMETIDAS 
PELOS(AS) USUÁRIOS(AS) E DECLARA QUE É APENAS UMA FERRAMENTA VOLTADA À 
USUÁRIOS QUE DESEJEM MONTAR GRUPOS DE PAGAMENTO COMPARTILHADO, 
DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UM DETERMINADO BEM, PODENDO EVENTUALMENTE, 
FOMENTAR PARCERIAS COM REDES DE VAREJO EM BENEFÍCIO DO USUÁRIO. 

  
2.4. CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM ESTES TERMOS, OU PARTE DELES, VOCÊ NÃO DEVE 

UTILIZAR ESTE SITE.  
 
2.5. A GP poderá, a seu exclusivo critério, alterar os Termos de Uso e a Política de Privacidade 

do site, sendo que os(as) usuários(as) têm o direito de aceitar as alterações ou não, 
mediante aceite de checkbox disponibilizado pela GP. 

 
2.6. A tolerância quanto ao descumprimento de qualquer obrigação prevista nos Termos de 

Uso e na Política de Privacidade do Site não significará renúncia ao direito de exigir o 
cumprimento da obrigação, nem a alteração de qualquer termo ou condição aqui 
constante. 

 
2.7. Os (As) Usuários(as) do Site atestam mediante aceitação dos presentes Termos de Uso, 

que contrataram a GP com a finalidade exclusiva de realizar grupos de pagamento 
compartilhado administrados pela ferramenta da GP, integrados ao aplicativo Whats 
App.  

 
2.8. As condições gerais de contratação da Ferramenta da GP encontram-se dispostas no 

item 4 dos presentes Termos de Uso. 
 
3. Disposições Gerais  
 
3.1. O Site é um domínio que disponibiliza acesso aos seus (suas) Usuários(as), por meio de 

um endereço digital, com o objetivo de disponibilizar o acesso à Ferramenta da da GP. 
 
3.2.  O Site tem a finalidade exclusiva de disponibilizar aa Ferramenta da GP, na qual o(a) 

Usuário(a) organiza grupos de pagamento compartilhado integrado ao aplicativo 
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WhatsApp, sendo que os grupos podem ser compostos de 3 (três) até 36 (trinta e seis) 
pessoas naturais. Os(As) Usuários(as) que realizam a gestão dos grupos de pagamento 
compartilhado através da Ferramenta da GP, têm a finalidade de aquisição de 
determinado bem de interesse de todos os integrantes do grupo, sendo que a 
Ferramenta da GP auxilia os(as) usuários(as) através do acompanhamento de 
pagamentos, promovendo sorteios mensais que definirão o(a) usuário(a) que irá 
receber o bem ou o valor escolhido em dinheiro. 

 

3.3. A Ferramenta da GP disponibilizará sistema de meio de pagamento de terceiro, que têm 
a finalidade de gerir as transações financeiras oriundas dos grupos criados pelos 
usuários. A GP, a seu critério, legitimada a descontar a comissão pela utilização da 
ferramenta, da ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor das referidas transações 
financeiras.  

3.4. O(A) Usuário(a) poderá contratar a Ferramenta da GP, mediante cadastro e criação de 
conta pessoal, na qual deverá incluir seus dados pessoais, os quais serão utilizados 
exclusivamente para a viabilização, execução e evolução da Ferramenta da GP, devendo 
ser também observadas nesse caso as premissas definidas na Política de Privacidade.    

 
3.5. A partir do cadastramento da conta de acesso, o Site disponibiliza uma senha pessoal e 

intransferível para cada Usuário(a), que possibilita o acesso a qualquer momento ao Site 
e contratação da Ferramenta da GP.  

 
3.6. A criação de qualquer grupo de pagamento compartilhado disponibilizados no site, se 

dará exclusivamente mediante prévio cadastro no Site.  
 
3.7.  O(A) Usuário(a) está ciente de que parte dos dados disponibilizados no Site, inclusos no  

cadastro de sua conta pessoal, estarão disponíveis para a GP para que esta possa 
identificar o(a) Usuário(a). Assim sendo, é de sua responsabilidade todas as informações 
disponibilizadas, bem como a guarda da senha de acesso, que é pessoal e intransferível.  

 
4. Da Contratação da Ferramenta da GP 

 
4.1. O(A) Usuário(a) que realizar a Contratação da Ferramenta GP, desde já concorda 

integralmente com os termos estabelecidos neste item 4. 
 

4.2. Objeto. A Contratação da Ferramenta da GP tem como objeto a criação, pelo(a) 
Usuário(a), de grupos de pagamento compartilhado (“Pagamento Compartilhado”) na 
ferramenta da GP, cujos produtos ou serviços disponibilizados na ferramenta da GP são 
cedidos, a qualquer título, por terceiros, por prazo certo e determinado. A descrição e 
detalhamento do(s) Produto(s) ou Serviço(s) encontra(m)-se dispostos no Termo de 
Responsabilidade. 

 
4.2.1. O(A) Usuário(a) declara-se ciente de que está realizando Pagamento 
Compartilhado e, na hipótese de indicar para a GP que deseja optar pela aquisição de 
produto junto a varejista parceiro conveniado pela GP, fica desde já ciente que a GP 
apenas e tão somente solicitará a transferência dos valores arrecadados no Grupo do 
usuário para o varejista em questão, conforme solicitação do próprio Usuário, não 
interferindo ou intermediando a operação de compra de nenhuma forma.  
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4.2.2. O Usuário declara-se ciente de que está realizando Pagamento Compartilhado e 
adquirindo Serviço(s) que não são gerenciados pela GP- 
 

4.3. Preço e Forma de Pagamento. O Preço deverá ser pago pelo(a) Usuário(a) e pessoas à 
GP para efetivação do Pagamento Compartilhado, na forma acordada entre as Partes, 
sendo certo que, será aceito: (i) Cartão de Crédito; (ii) Cartão de Débito; e, ainda (iii) 
Débito em Conta Corrente, conforme dados bancários da GP indicados abaixo (“Preço”). 
 
4.3.1.         Os dados bancários da GP para efetivação do pagamento do Preço são: Banco 
[], Agência []; Conta Corrente nº []; CNPJ/MF nº []. 

 
4.3.2.      O Preço corresponde à soma dos valores relativos ao (i) pagamento do(s) 
Produto(s), (ii) serviços de entrega (se aplicável), e, ainda, (iii) eventuais valores 
adicionais estipulados pelas Partes. 

4.4. Prazo de Vigência. O prazo será determinado pelas Partes no ato do Pagamento 
Compartilhado, conforme as possibilidades apresentadas pela GP e a necessidade do(a) 
Usuário(a).  
 
 
 

4.5. Obrigações e Responsabilidades do Usuário. Após o recebimento do(s) Produto(s), o(a) 
Usuário(a) assume o compromisso e a responsabilidade pela guarda, cuidado e 
utilização com zelo, como se fosse de sua propriedade, responsabilizando-se por 
eventual perda ou destruição. 
 
4.7.1.      Entrar em contato com a GP, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados 
do recebimento do(s) Produto(s), para a manifestação de qualquer tipo de problema ou 
insatisfação em relação ao(s) Produto(s). 

 
4.6. Direitos da GP. Os(As) Usuários(as) desde já, declaram que estão cientes de que a GP se 

reserva ao direito de transferir de volta o valor integral do Preço despendido pelo(a) 
Usuário(a), ao invés do Serviço da GP contratado. 

 

4.7. Cancelamento. Caso o(a) Usuário(a) deseje cancelar seu pagamento: 
 
(a) Após o pagamento do Preço, e antes do recebimento do(s) Produto(s) ou Serviço(s), 

o valor será integralmente estornado, desde que o(a) Usuário(a) se manifeste em 
até 7 (sete) dias após efetuado a sua parte. 
 
a.1 Se o pagamento foi realizado por cartão de crédito, o estorno poderá se dar em 
até 2 (duas) faturas subsequentes, sendo certo que, o tempo de processamento é 
de responsabilidade da administradora do cartão utilizado pelo Usuário, sem que a 
GP tenha qualquer influência/relação com a operadora utilizada. 

 
a.2. Se o pagamento foi realizado via cartão de débito ou transferência bancária para 
a conta corrente de titularidade da GP, será efetuada transferência bancária para 
devolução dos valores, no menor prazo possível, ficando desde já ajustado que 
poderá(ão) ser abatido(s) do valor(es) depositado(s) as despesas com taxas 
bancárias porventura exigidas da GP. 
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Se o(s) o(s) Produto(s) for(em) violado(s), se perfaz o Serviço da GP, bem como a 
cobrança do Preço, ainda que o(a) Usuário(a) opte por devolver o(s) Produtos. Não 
serão aceitas quaisquer devoluções e/ou cancelamento de Produto(s) com lacre(s) 
violado(s). 

5. Uso do site 
 
5.1. Nenhum dado presente no Site poderá ser utilizado com finalidade publicitária, direta ou 

indiretamente, ou em qualquer outra finalidade comercial, sem a prévia solicitação e 
consentimento da GP.  

 
5.2. O(A) Usuário(a) também não poderá coletar quaisquer dados de terceiros através do Site 

para finalidades comerciais, de publicidade ou outras finalidades que não aquelas da 
proposta pelo Site. As violações das presentes determinações sujeitam a parte infringente 
a ser responsabilizada perante a GP por lucros cessantes e danos emergentes, além de ser 
responsabilizada também pelo pagamento de multa punitiva, independente da 
constatação de danos. 

 
6. Propriedade Intelectual 
 
6.1. A forma e o conteúdo do Site são de propriedade exclusiva da GP. 
 
6.2. Os(As) Usuários(as) deverão respeitar todos os direitos autorais incidentes e outros 

direitos, inclusive de propriedade intelectual, aplicáveis sobre os conteúdos, assim sendo é 
vedado ao(a) Usuário(a) qualquer maneira reproduzir, utilizar, copiar, distribuir, permitir o 
acesso público, disponibilizar ao público, transformar, modificar de quaisquer formas e 
conteúdo do Site, a menos que possua prévia autorização do titular dos correspondentes 
direitos, ou que essa utilização lhe seja legítima, legalmente ou contratualmente facultada 
e/ou de qualquer outra forma permitida. O(A) Usuário(a) deverá respeitar na íntegra as 
permissões que receber para a utilização de qualquer conteúdo do Site, não podendo 
suprimir ou alterar qualquer notificação de direito autoral ou copyright, nem falsamente 
aplicar qualquer notificação ou aviso de direitos autorais ou copyright, ou induzir terceiros 
a erro através de falso licenciamento de obras protegidas, ou qualquer outra forma de 
violação de direitos. 

 
6.3. É expressamente proibida a utilização indevida de quaisquer conteúdos apresentados no 

Site, sem a concessão expressa da GP. É vedado qualquer tipo de divulgação, por qualquer 
meio, relativa ao conteúdo disponibilizado pelo Site sem a prévia autorização da GP.  

 
7. Login, Senha e Participação do(a) Usuário(a) no site 
 
7.1. O(A) Usuário(a) é o(a) único(a) responsável pelas atividades que ocorrem em seu cadastro 

e login, devendo arquivar sua senha de acesso de forma a manter sua integridade e não 
utilização por terceiros. Havendo qualquer violação de segurança, perda de senha ou uso 
não autorizado de seu cadastro, o(a) Usuário(a) deve notificar a GP imediatamente sobre o 
fato através dos canais de comunicação ali dispostos. 
 

7.2. O(A) Usuário(a) reconhece, desde já, que será o único responsável pelas atividades que 
realizar no Site da GP, as quais deverão respeitar a moral, a ética, os bons costumes e os 
direitos de terceiros, bem como a legislação nacional em vigor. 
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7.3. O(A) Usuário(a) que contratar serviços mediante o Site responde pessoalmente pelo uso 

destes Serviços. 
 

7.4. A GP SE RESERVA O DIREITO DE RECUSAR E EXCLUIR O ACESSO AO SERVIÇO A QUALQUER 
PESSOA, POR QUALQUER MOTIVO, A QUALQUER MOMENTO, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO.  

 
8. Links 
 
8.1. Este Site pode incluir links para sites de terceiros. Isso não implica, de maneira alguma, que 

a GP endosse, verifique, garanta ou possua qualquer ligação com os proprietários desses 
sites, não sendo responsável pelo seu conteúdo ou mesmo pela eventual relação que o(a) 
Usuário(a) desenvolva com tais terceiros. 

 
9. Declarações gerais  
 
9.1. Ao utilizar o Site, o(a) Usuário(a) declara que não irá: 

 
(i) Enviar mensagens ou itens inadequados em nosso site e serviços; 
(ii) infringir as leis, os direitos de terceiros ou as nossas políticas internas; 
(iii) postar conteúdo falso, impreciso, enganoso, difamatório ou ofensivo contra a GP, o Site 

ou qualquer Usuário(a); 
(iv) distribuir ou postar spam não solicitado, ou comunicações eletrônicas em massa, 

correntes ou esquemas de pirâmide; 
(v) distribuir vírus ou quaisquer outras tecnologias que podem prejudicar o Site; 
(vi) tentar modificar, traduzir, adaptar, modificar, descompilar, desmontar ou fazer 

engenharia reversa do Site da GP; 
(vii) copiar, modificar ou distribuir direitos ou conteúdo do Site ou direitos autorais e marcas 

comerciais da GP; 
(viii) colher ou coletar quaisquer informações sobre a GP sem o seu consentimento; 
(ix) Infringir a legislação de propriedade industrial aplicável a todos os ativos da GP. 

 
10. Cadastro e Obrigações dos(as) Usuários(as) 
 
10.1. Os dados de registro fornecidos pelo(a) Usuário(a) ao site devem ser verdadeiros, atuais 

e completos. No caso de qualquer uma destas informações mudarem, a GP deverá ser 
informada. 

  
10.2. Durante o processo de cadastro/registro, o(a) Usuário(a) definirá o login de acesso à sua 

conta e a senha. o(a) Usuário(a) é responsável por manter a confidencialidade destas 
informações e é responsável por todas e quaisquer atividades que sejam feitas usando sua 
conta. o(a) Usuário(a) deverá notificar a GP imediatamente em caso de suspeita de acesso 
não autorizado à sua conta. Caso o(a) Usuário(a) coloque a senha errada ou esqueça a 
senha, deverá utilizar o link “esqueci a senha”. Persistindo a inviabilidade ou inconsistência 
no acesso, o(a) Usuário(a) deverá entrar em contato com os canais de atendimento 
disponibilizados no Site. 

 
10.3. O(a) Usuário(a) declara estar ciente de que em caso de contratação da Ferramenta da 

GP por meio do Site, estabelece-se uma relação de compromisso entre as partes, a qual 
deverá obedecer aos termos previstos no Item 4. 
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10.4. O(a) Usuário(a) concorda em usar o Site apenas conforme previsto nestes Termos de 
Uso, declarando ainda que concorda em não usar o Site de qualquer forma que esteja em 
conflito com a lei de sua jurisdição. 

 
10.5. Em geral, como uma condição para o uso contínuo do Site, o(a) Usuário(a) concorda que 

não usará o Site para qualquer finalidade que seja ilegal ou proibida por estes Termos de 
Uso. No uso do Site, o(a) Usuário(a) cumprirá estes Termos de Uso e as advertências ou 
instruções especiais, agindo sempre de acordo com a lei, os bons costumes e de boa fé. 

 
10.6. Sem limitar a generalidade de qualquer outra disposição destes Termos de Serviço, se 

o(a) Usuário(a) se omitir negligentemente ou intencionalmente em qualquer uma das 
obrigações estabelecidas nestes Termos de Uso, será responsável por todas as perdas e 
danos que isto possa causar ao Site e aos seus(suas) Usuários(as). 

 
10.7. A título de exemplo, e não limitação, você concorda em não: 
 
• Utilizar qualquer material que daria origem a responsabilidade civil ou criminal; que 

encoraje conduta que constitui uma ofensa criminal; ou que encoraje ou forneça 
informações instrutivas sobre atividades ilegais ou atividades tais como hacking e cracking. 

• Usar qualquer vírus, worm, cavalo de Tróia, time bomb, spyware ou outro código, arquivo 
ou programa de computador que seja prejudicial ou invasivo ou que possa ser ou seja 
destinado a danificar, sequestrar, desabilitar, interferir com, ou perturbar a operação de, 
ou monitorar o uso de, qualquer hardware, software ou equipamento. 

• Coletar e usar qualquer material, informação não pública da GP, sem a devida autorização 
para fazê-lo. 

• Usar o Site para qualquer finalidade ilegal ou fraudulenta. 
• Interferir ou perturbar a operação do Site ou violar quaisquer exigências, procedimentos, 

políticas ou regulamentos do Site. 
• Restringir ou inibir qualquer outra pessoa de utilizar o Site. 
• Modificar, adaptar, traduzir, fazer engenharia reversa, descompilar ou desmontar qualquer 

porção do Site. 
• Remover qualquer aviso de direitos autorais, de marca comercial ou outros direitos de 

propriedade do Site ou materiais provenientes do Site. 
• Criar um banco de dados transferindo e armazenando Conteúdo do Site. 

  
11. Obrigações da GP  
 
11.1. Disponibilizar aos(as) Usuários(as) após aceite eletrônico dos presentes termos login e 

senha aos(as) Usuários(as). 
 
11.2. Garantir ao(a) Usuário(a) o acesso ao Site de acordo com os termos ora pactuados, 

permitindo acesso a todas as ferramentas disponibilizadas aos(as) Usuários(as). 
 
11.3. Prestar melhorias contínuas no Site. Devido à manutenção e melhoria do sistema, suas 

funções podem ser desativadas temporariamente. 
 
11.4. A GP garante que durante o prazo indeterminado de utilização do Site pelos(as) 

Usuários(as), o Site funcionará regularmente em bases razoáveis, excluídas os casos 
fortuitos e de força maior comprovados. 
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11.5. Utilizar as informações disponibilizadas pelo(a) Usuário(a) dentro dos termos definidos 
pela legislação aplicável, declarando desde já que poderá utilizar tais informações para 
avaliar premissas objetivas relacionadas ao histórico de compra e hábitos de consumo do(a) 
Usuário(a) no Site, com vistas a oferecer um melhor serviço e fomentar a utilização de seus 
serviços pel o(a) Usuário(a). 

 
11.6. A Garantia prevista nestes Termos de Uso ficará excluída nos seguintes casos: 

 
(i) defeito proveniente de mau uso; 
(ii) não atendimento aos procedimentos estabelecidos pela GP; 
(iii) caso seja constatado que o Site tenha sido utilizado ou violado por terceiros não 

autorizados, bem como problemas decorrentes de procedimentos não indicados nos 
manuais técnicos, como hacking; 

(iv) problemas oriundos das companhias de serviços telefônicos que disponibilizam sinais 
para acesso à internet, sendo considerado caso fortuito e de força maior. 

(v) pelo mau funcionamento do equipamento ocasionado por queda ou indisponibilidade 
do servidor onde se encontra hospedado o Site. 

 
12. Responsabilidades 
 
12.1. As partes se responsabilizam isoladamente no que lhes couberem em decorrência do 

estabelecido no presente instrumento, respondendo cada qual desse modo, civil e 
criminalmente, pela inobservância da legislação aplicável à matéria em vigor, obrigando-se 
a eventualmente indenizar a parte prejudicada e terceiros que tenham experimentado 
prejuízos em decorrência de sua ação e/ou omissão. 

 
12.2. A parte que vier a causar danos e/ou prejuízos à outra em virtude de qualquer condição 

aqui estabelecida, responderá, civil e criminalmente, pelos referidos danos ou prejuízos, 
quer sejam eles pessoais ou materiais, causados à outra parte ou a terceiros, por si, seus 
prepostos ou empregados, cabendo–lhe a supervisão, fiscalização, direção técnica e 
administrativa dos mesmos, obrigando-se a indenizar o total dos danos ocasionados. 
 

12.3. A GP EMPREGARÁ SEUS MELHORES ESFORÇOS PARA ASSEGURAR QUE O SITE FUNCIONE 
ADEQUADAMENTE, SEM INTERFERÊNCIAS. NO ENTANTO, A GP NÃO GARANTE QUE O SITE 
ESTARÁ DISPONÍVEL DE FORMA ININTERRUPTA OU LIVRE DE QUAISQUER ERROS OU 
FALHAS E TAMPOUCO ASSEGURA A IMPOSSIBILIDADE DO SEU SISTEMA E SERVIDORES 
PODEREM SER ATACADOS, INVADIDOS, MODIFICADOS OU LESADOS, DE QUALQUER 
FORMA, POR TERCEIROS. 
 

12.4. A GP NÃO É NEM SERÁ RESPONSÁVEL (I) PELA QUALIDADE DA CONEXÃO DO 
DISPOSITIVO DE ACESSO (COMPUTADOR, SMARTPHONE, TABLET, ETC.) DO(A) USUÁRIO(A) 
À INTERNET EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, (II) PELA DISPONIBILIDADE OU NÃO DOS 
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PRESTADOS POR TERCEIROS, (III) PELA IMPOSSIBILIDADE 
DE UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER DOS SERVIÇOS ACIMA MENCIONADOS EM RAZÃO DA 
INCOMPATIBILIDADE DOS SERVIÇOS COM A CONFIGURAÇÃO TÉCNICA DO DISPOSITIVO DE 
ACESSO DOS(AS) USUÁRIOS(AS), (IV) POR QUAISQUER DANOS SOFRIDOS PELO USUÁRIO(A) 
EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO SITE, E (V) PELA REPARAÇÃO DE DANOS DE QUALQUER 
NATUREZA CAUSADOS PELA QUEBRA DE PRIVACIDADE OU SEGURANÇA DE DADOS DO(A) 
USUÁRIO(A) DURANTE A CONEXÃO DE SEU DISPOSITIVO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS 
DE TERCEIROS. 

 
13. Notificações 
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13.1. Todas as notificações por parte de usuários da GP deverão ser feitas através: (i) do canal 
de contato com a equipe de administração do Site; (ii) de envio de mensagem ao número 
de whatsapp disponibilizado no Site; e/ou (iii) ao e-mail disponibilizado no Site. Todas as 
notificações e comunicações por parte da GP aos(as) seus(suas) Usuários(as), serão 
consideradas válidas e eficazes, para todos os efeitos, quando se derem através de pelo 
menos uma das seguintes formas: 
 
(i) envio de mensagem por correio eletrônico a qualquer endereço eletrônico fornecido 

pelo(a) Usuário(a); 
(ii) envio de carta ao domicílio do(a) Usuário(a) quando este tiver fornecido um endereço 

à GP. 
(iii) comunicação telefônica ao número fornecido pelo(a) Usuário(a); 
(iv) através de envio de mensagens por meio do whatsapp ao número fornecido pelo(a) 

Usuário(a) . 
 
13.2. Para estes efeitos, o(a) Usuário(a) declara que todos os dados fornecidos são válidos e 

corretos, e como tais serão considerados, comprometendo-se a comunicar e atualizar junto 
ao Site todas as mudanças relativas a seus dados pessoais. 

 
14. Disposições Finais  
 
14.1. Qualquer dúvida ou solicitação relacionada a estes Termos de Uso ou à Política de 

Privacidade do Site deverá ser enviado à GP, através do Site na aba [] ou através de envio 
de e-mail à “[]”. 

 
14.2. A tolerância do eventual descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições do 

presente Termos de Uso não constituirá novação das obrigações aqui estipuladas e 
tampouco impedirá ou inibirá a exigibilidade das mesmas a qualquer tempo pela GP. 
 

14.3. A GP reserva-se ao direito de limitar pedidos de cancelamento a 3 (três) por Usuário(a), 
no período de 1 (um) ano, assim como não permitir acesso ao(à) Usuário(a), e cancelar o 
Cadastro do(a) Usuário(a), seu acesso, independente de aviso prévio, nos termos da 
legislação em vigor, caso seja verificado conduta ou comportamento, ou ainda infração ou 
violação, aos presentes Termos de Uso, com exceção dos casos em que houver 
questionamento judicial, podendo ser eventualmente desconsiderada. Privilegiando a 
transparência, a GP destaca que adotará essas prerrogativas como meio de coibir o uso 
inadvertido de sua Ferramenta, e reforça que possui um canal específico de atendimento 
ao cliente, privilegiando uma contratação adequada à desejada pelo(a) Usuário(a). 
 

14.4. Eventuais reembolsos de valores pagos pelos(as) Usuários(as) serão feitos o quanto 
antes pela GP, observados os prazos e condições estabelecidos pelas instituições 
financeiras e operadoras de cartão de crédito, de acordo com suas próprias políticas. Em 
geral, o estorno acontecerá em um prazo máximo de [] dias. Para facilitar a efetivação do 
reembolso, a GP poderá solicitar dados adicionais do(a) Usuário(a), como, por exemplo, 
dados bancários. 

 
14.5. Estes Termos de Uso e o Termo de Responsabilidade, o qual contempla os dados do(s) 

Produto(s) locado(s), constituem acordo integral entre as Partes.  
 

14.6. Se qualquer disposição dos Termos for considerada ilegal, inválida, ou conflitante com 
qualquer lei de qualquer autoridade que tenha jurisdição sobre o presente Contrato, a 
validade das demais disposições permanecerão válidas e em pleno vigor e efeito.  
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14.7. A responsabilidade da GP por eventuais falhas se limita ao valor da comissão 
eventualmente recebida pela GP , razão pela qual não poderá ser responsabilizada por 
danos diretos ou indiretos decorrentes da aquisição do produto ou serviço pelos(as) 
Usuários(as), em qualquer hipótese. 
 

14.8. Todas as cobranças decorrentes da Contratação da Ferramenta da GP estão sujeitas a 
protesto e inclusão do nome do devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, 
sendo que os custos decorrentes de cobranças, incluindo, sem se limitar a honorários 
advocatícios, serão de responsabilidade do devedor.  

 
15. Foro e Lei Aplicável 
 
15.1. Para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao conteúdo deste Site, fica desde já 

estabelecida a aplicação das leis da República Federativa do Brasil, independentemente do 
país de onde for acessado este Site. Quaisquer disputas ou controvérsias judiciais oriundas 
de atos praticados no âmbito deste Site pelos(as) Usuários(as), inclusive com relação ao 
descumprimento dos Termos de Uso e Política de Privacidade ou violação de direitos de 
terceiros serão processadas no Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. 

  
 
Ao clicar em “Li e Aceito os Termos e Condições de Uso” o(a) Usuário(a) expressamente 
reconhece: (i) haver lido e compreendido este Contrato; (ii) teve oportunidade de consultar 
terceiros(as), inclusive um advogado; (iii) concordou em vincular-se aos termos e condições; 
(iv) é legalmente capaz de celebrar este Contrato.  
 


