
Termos e Condições 
Contrato Virtual de Adesão ao Serviço 

 

Cláusula I 

Objeto 

O objeto do presente Contrato é estabelecer os termos e condições que regerão, no âmbito do 
programa de concessão de descontos e vantagens (adiante denominado "Partiu") de 
propriedade de PARTIU BENEFÍCIOS LTDA., a relação do usuário com a Partiu, cabendo ao 
usuário pagar quantia em dinheiro pelos serviços de intermediação da Partiu estabelecidas 
neste Contrato. 

O(s) convênio(s) associado ao CPF do usuário oferece um clube de benefícios para seus 
clientes e/ou funcionários, através do clube Partiu, sem custo para o usuário. E não possui 
qualquer vínculo com os estabelecimentos parceiros da Partiu. 

Cláusula II 

Inscrição 

Para inscrição e concessão do serviço, o usuário deverá cadastrar-se no site ou no aplicativo. 
Em seguida, deverá completar o formulário de inscrição com todos os dados solicitados, 
autorizando o uso e cessão dos dados da forma como melhor entender a Partiu. 

A Partiu se reserva o direito de solicitar algum comprovante e/ou dado adicional com o fim de 
conferir os dados pessoais do usuário submetido ao cadastro, bem como recusar, suspender 
temporária ou definitivamente usuário cujos dados não tenham podido ser confirmados, mesmo 
que o cadastro inicial do usuário já tenha sido aceito, decisão esta que independerá de motivos 
ou será geradora de qualquer direito ao usuário. 

A Partiu poderá considerar rescindido este Contrato a qualquer tempo, sem necessidade de 
prévio aviso, bem como cancelar o cadastro de usuário quando os atos do usuário não sejam 
adequados no todo ou em parte às políticas de relacionamento da Partiu ou à legislação local, 
incluindo, mas não se limitando, à suspeita de comportamentos fraudulentos ou em atentado 
contra a imagem e bom nome comercial de Partiu, ou em descumprimento de alguma 
obrigação prevista neste contrato ou que atente contra seus princípios, objeto, objetivo e 
natureza, incluindo, mas não se limitando, a prática de alguma das restrições mencionadas no 
presente contrato. 

Cláusula III 



Pagamentos 

3.1 Para o caso de participação do usuário por intermédio de uma empresa parceira 
conveniada: 

Os usuários que tiverem seus números de CPF cadastrados no convênio são isentos de 
cobrança de quaisquer taxas para utilização do clube de descontos Partiu! durante a vigência 
do convênio. 

3.2 Para o caso de clientes adquirentes do serviço através da compra pelo site ou aplicativo: 

Os pagamentos serão realizados pelo usuário, diretamente no aplicativo ou website, de acordo 
com o produto escolhido pelo próprio usuário na data de adesão, sendo as opções descritas no 
próprio aplicativo ou site através do Plano mensal no valor de R$ 9,90 (Nove reais e noventa 
centavos.). O plano tem validade de uso do serviço, a contar da data de adesão, de 30 dias. 
Eventuais alterações no modo de pagamento poderão ocorrer mediante prévia notificação ao 
usuário. 

Anualmente os valores do serviço sofrerão alteração seja em razão de elevação dos preços de 
mercado, seja para promover sua correção monetária segundo o índice do IGPM. 

Poderão ser acrescidos ao preço, valores de frete e correios. 

Cláusula IV 

Tributos 

O pagamento a que se refere a Cláusula III acima, inclui todos os tributos incidentes sobre os 
serviços prestados pela Partiu. 

Dentre os tributos acima mencionados não estão incluídos os tributos devidos pelos parceiros 
da Partiu 

A isenção do pagamento para usuários conveniados a que se refere o parágrafo 1 da Cláusula 
III acima, inclui todos os tributos incidentes sobre os serviços prestados pela Partiu. Dentre os 
tributos acima mencionados não estão incluídos os tributos devidos pelos parceiros da Partiu. 

Cláusula V 

Licença Limitada 

Todos os direitos intelectuais e industriais sobre o Site, operações, software, hardware, 
domínio, logomarcas, emblemas, logotipos, design de páginas e peças publicitárias, estrutura, 
conteúdos, informações, Ferramentas do Programa, Símbolos e Expressões que caracterizem 
os serviços a marca Partiu são de propriedade de Partiu e em nenhum caso se entenderá que 
ao usuário é concedido algum tipo de direito sobre os mesmos ou o seu uso sem autorização 
expressa e por escrito de representante legal da Partiu. 



Cláusula VI 

Modificação 

A Partiu poderá modificar a qualquer momento os termos e condições deste contrato e 
notificará as alterações ao usuário através de publicação de aviso com uma versão atualizada 
dos ditos termos e condições em seu site e/ou aplicativo. 

Cláusula VII 

Limitação de Responsabilidade 

A Partiu não garante o acesso e uso continuado ou ininterrupto de seu site ou aplicativo móvel 
instalável no telefone celular. O site e qualquer outra plataforma digital ou alguma de suas 
funcionalidades podem, eventualmente, não estar disponíveis devido a problemas técnicos ou 
falhas de Internet nos links ou Ferramentas, não sendo lícito aos usuários imputar 
responsabilidade, exigir indenização de qualquer natureza em virtude da impossibilidade de 
acesso ao site, bem como por danos indiretos que surjam em conexão com o presente 
Contrato. 

Acordam as partes que a responsabilidade por danos de qualquer origem que decorram deste 
Contrato e da adesão e uso do cartão Partiu não excederão o valor pago pelo usuário para 
adesão, de forma a manter sempre equilibrada a relação contratual. 

Cláusula VIII 

Aceitação das Condições do Contrato 

Ao pressionar o botão no campo indicado ao lado, o usuário declara que leu, compreendeu e 
aceitou o presente Contrato em todos seus termos e condições, de forma livre e independente 
de qualquer dolo, coação, fraude ou reserva mental quanto a qualquer dos termos ou 
condições e que sua intenção de aderir o cartão e utilizar os serviços da Partiu não está 
relacionada com alguma outra manifestação, garantia, ou declaração que não sejam as 
estabelecidas neste Contrato. 

Cláusula IX 

Prazo, Rescisão e Renovação Automática. 

9.1 Para o caso de participação do usuário por intermédio de uma empresa parceira 
conveniada: 

O presente contrato vigora pelo mesmo prazo de vigência da associação entre o usuário e 
empresa conveniada e/ou da presente parceria entre a Partiu e a empresa conveniada, 
podendo ser rescindido de pleno direito por qualquer das partes mediante comunicação por 



escrito ou eletrônica, independentemente de observância de quaisquer prazos e de qualquer 
sorte de indenização ou ressarcimento. 

O benefício está vinculado ao CPF do usuário, cuja responsabilidade de comunicação do CPF 
participante do convênio é de responsabilidade da empresa conveniada e caso o CPF seja 
cancelado do convênio por qualquer motivo, o benefício será automaticamente suspenso, e na 
hipótese de renovação, o mesmo será renovado. 

Qualquer que seja o motivo da rescisão do contrato e se assim realizado, o cartão Partiu perde 
automaticamente a validade. 

9.2 Para o caso de clientes adquirentes do serviço através da compra pelo site ou aplicativo: 

O presente contrato vigora por prazo de 1 (um) ano, caso a aquisição seja do plano anual ou 3 
(três) meses para o plano trimestral, podendo ser rescindido de pleno direito por qualquer das 
partes mediante comunicação por escrito ou eletrônica, independentemente de observância de 
quaisquer prazos e de qualquer sorte de indenização ou ressarcimento. 

A Partiu Reserva o direito de renovação automática, por igual período, sucessivamente e 
mediante a cobrança do novo período no valor vigente ao tempo da renovação. Caso o cliente 
não manifeste sua intenção de não renovação do serviço em até 2 semanas antes do período 
restante para termino da validade da assinatura anterior. 

Qualquer que seja o motivo da rescisão do contrato e se assim realizado, o cartão Partiu perde 
automaticamente a validade. 

A rescisão do contrato somente garante a não renovação automática do próximo período de 
assinatura, mas não ausenta os compromissos firmados durante a assinatura presente. 
Compromissos esses firmados pelo período descrito nas demais cláusulas desse documento. 

Cláusula X 

Uso do Cartão e Site 

Todas as ofertas oferecidas pelos parceiros da Partiu só poderão ser obtidas pelos usuários 
através de um cartão Partiu válido, no formato físico ou virtual (gerado pelo próprio aplicativo 
móvel), dentro do prazo de validade e que, portanto, será sempre verificado em cada 
estabelecimento parceiro. Para evitar constrangimento e possíveis abalos indesejáveis de 
imagem, o usuário deverá sempre verificar se o seu cartão está dentro da validade e abster-se 
de usar cartões expirados. 

O cartão Partiu, com caráter de assinatura e prazo de validade determinado nesse contrato é 
intransferível e só poderá ser usado pelo usuário titular cadastrado e com seus dados 
associados ao cartão, sendo absolutamente vedado seu empréstimo, comodato ou venda a 
qualquer título pelo usuário a terceiro. 

A Partiu se compromete a promover todos os esforços razoáveis para atualizar o site e 
aplicativo e mostrar as indicações atuais de estabelecimento parceiros participantes e os 
termos de sua disponibilidade para a participação no programa. Os estabelecimentos parceiros 
participantes podem, no entanto, retirar-se do regime ou mudar os termos e condições da sua 



disponibilidade depois de se tornar um membro e a Partiu não terá nenhuma responsabilidade 
por quaisquer retiradas pelos estabelecimentos parceiros participantes ou quaisquer alterações 
em seus termos e condições ou disponibilidade, que deverá ser sempre verificada pelo usuário 
antes de ir ao local e usar seu cartão Partiu. 

Os usuários terão o benefício de quaisquer outros estabelecimentos parceiros que aderirem ao 
sistema em uma data posterior e qualquer aumento na disponibilidade de estabelecimentos 
participantes, que poderão ser verificados em qualquer plataforma digital ou física da Partiu, 
como por exemplo, sites, aplicativos ou materiais impressos. 

A informação contida nos materiais impressos e em qualquer plataforma digital serve apenas e 
tão somente para fins ilustrativos e de informação. A Partiu não oferece nenhuma garantia 
quanto à exatidão ou adequação a propósito de qualquer material impresso ou em qualquer 
plataforma digital (site ou aplicativo) ou a confiabilidade do acesso, não se responsabilizando 
por eventuais danos decorrentes de ou em conexão com o uso do site ou aplicativo ou dos 
serviços dos estabelecimentos parceiros anunciantes. A presente limitação de 
responsabilidade é global e se aplica a todos os danos e prejuízos de qualquer tipo ou 
natureza, incluindo, sem limitação de compensação, diretos, indiretos ou consequentes, perda 
de dados, renda ou lucros, perda ou danos à propriedade e reivindicações de terceiros. 

Todas as promoções estão sujeitas a capacidade do estabelecimento anunciante. 

É obrigatória a apresentação do cartão Partiu! nos estabelecimentos para obter os benefícios 
anunciados. 

Nenhum material impresso ou aplicativo, por si só não dá o direito as promoções. Somente o 
cartão Partiu! válido dá o direito aos descontos anunciados. 

O uso de mais de um cartão não acumula o desconto oferecido. 

O seu cartão Partiu! garante o acesso a todas as ofertas para uso quantas vezes quiser, até a 
validade do mesmo.  

Cada estabelecimento vai validar seu cartão apenas uma em 24 horas de intervalo, não sendo 
possível usá-lo novamente nesse local até o dia seguinte. O significado de dia para a validade 
da oferta neste caso, faz referência ao período de funcionamento do estabelecimento e não ao 
horário cronológico. 

O uso do cartão Partiu! em mais de um parceiro por dia é permitido. 

É possível, exceto se o contrário estiver especificado nas regras da promoção, a utilização do 
cartão Partiu! para obtenção de todas as ofertas anunciadas por um estabelecimento, no 
mesmo dia. As ofertas, entretanto, devem ser solicitadas em uma única conta. 

Os preços informados podem sofrer pequenas alterações durante o período de validade da do 
anúncio. Nesses casos, fica valendo os descontos anunciados sobre os preços atualizados. 

Em caso de fechamento das operações dos parceiros anunciantes, as respectivas ofertas são 
automaticamente invalidadas. 

Não é permitido usar o mesmo cartão mais de uma vez no mesmo dia na mesma oferta, exceto 
se a condição de permissão for devidamente publicada pelo parceiro anunciante. 



Cláusula XI 

Responsabilidade Pelas Promoções dos estabelecimentos 
parceiros anunciantes ou Ato Destes 

É de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço verificar qual a modalidade de 
descontos, datas, horários e toda e quaisquer especificidades oferecidas pelo parceiro de aos 
usuários e descritos na revista e qualquer outra plataforma digital Partiu que descrevem as 
respectivas ofertas vigentes, não tendo a Partiu qualquer responsabilidade pela negativa da 
promoção, uso inadequado do cartão pelo usuário ou qualquer ato praticado pelos 
restaurantes, tendo o usuário relação jurídico direta com estes na qualidade de consumidor dos 
serviços que lhe serão prestados com os descontos negociados pela Partiu aos seus usuários. 

Cláusula XII 

Foro e Legislação Aplicável 

Este Contrato é regido pelas leis vigentes no Brasil ao tempo da adesão do usuário e, qualquer 
controvérsia decorrente de seus termos, condições ou cláusulas, terá como foro competente o 
Foro da Barra da Tijuca da cidade e estado do Rio de Janeiro, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

Política de Privacidade PARTIU! 
 

A Política de Privacidade e Segurança da Informação Eletrônica 
foi elaborada para reafirmar nosso compromisso com a 
segurança e a privacidade das informações que coletamos de 
nossos usuários no site e aplicativo móvel 
www.partiuvantagens.com.br, serviço este oferecido pela Partiu. 

O site e aplicativo poderão fornecer acesso a links para outros sites externos cujos conteúdos e 
políticas de privacidades e segurança da informação não são de responsabilidade da Partiu. 
Assim, recomendamos aos usuários que, ao serem redirecionados para sites externos, 
consultem sempre as respectivas políticas de privacidades antes de fornecer seus dados ou 
informações. 



Esta política está sujeita a constantes melhorias e aprimoramentos. Desse modo, 
recomendamos sua periódica consulta. 

Contudo, caso a Partiu, em algum momento, promova mudança substancial na maneira de 
usar as informações pessoais coletadas, as novas condições de privacidade e segurança da 
informação serão informadas: a) ao público em geral, mediante anúncio em destaque em 
nossa página principal; e b) aos usuários cadastrados, mediante comunicação eletrônica e 
disponível no site. 

1. A partiu coleta informações pessoais, capazes de identificar os usuários, quando estes: a) 
cadastram-se em nosso site; b) realizam uma compra em nossa loja virtual; c) entram em 
contato conosco pelos canais de atendimento ao usuário; d) preenchem formulário de 
contato. 

2. Para cada uma das modalidades de coleta de dados poderão ser solicitadas diferentes 
informações, de acordo com a finalidade de cada uma. Assim, os usuários serão sempre 
informados sobre os dados que estão sendo coletados, ficando a seu critério fornecê-lo. 

3. A Partiu também pode receber e armazenar automaticamente, por meio de “cookies’, 
informações em seus servidores sobre as atividades advindas do navegador, incluindo 
endereço IP e a página acessada”. 

4. O login nas áreas restritas do site e aplicativo está condicionado ao fornecimento de dados 
pessoais do usuário, bem como a aceitação de cookies de navegação. Ao decidir fornecer 
seus dados pessoais, o usuário declara conhecer e aceitar os termos da presente política. 

5. Todas as informações coletadas dos usuários trafegam de forma segura, utilizando 
processo de criptografia padrão de Internet. 

6. Qualquer informação fornecida pelos usuários será coletada e guardada de acordo com os 
mais rígidos padrões de segurança e confiabilidade. 

7. Todos os dados pessoais coletados serão incorporados ao banco de dados da Partiu. 
8. A Partiu utiliza as informações coletadas para os seguintes propósitos gerais: (i) informar a 

respeito de novos produtos da empresa e de parceiros; (ii) manter atualizados os cadastros 
dos usuários para fins de contato telefônico, por e-mail ou mala direta. 

9. O acesso às informações coletadas é restrito aos empregados e pessoas autorizadas pela 
Partiu. Aqueles que se utilizarem indevidamente dessas informações ferindo nossa política 
de privacidade, estarão sujeitos às penalidades previstas em nosso processo disciplinar, 
sem exclusão das demais medidas legais cabíveis. 

10. A não ser por determinação legal ou judicial, as informações dos usuários cadastrados no 
ambiente deste aplicativo ou site (www.partiuvantagens.com.br) jamais serão transferidas a 
terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para as quais foram coletadas 
pela Partiu. 

11. O usuário garante a veracidade e exatidão dos dados pessoais que fornecer neste site, 
pelo que assume a correspondente responsabilidade. A Partiu não assume qualquer 
responsabilidade no caso de inexatidão dos dados pessoais introduzidos pelo usuário 
neste site. 

12. O usuário que introduzir seus dados pessoais identificáveis poderá, a qualquer momento, 
solicitar que lhe seja informado o conteúdo desses dados, podendo, inclusive, realizar as 
retificações que julgue conveniente, bastando, para tanto, fazê-las através de seu próprio 
cadastro no site. 



13. Ao tomar conhecimento de alguma promoção realizada pela Partiu, consulte o site e/ou 
aplicativo móvel para verificar a veracidade da mesma. Caso a informação seja 
equivocada, ou não conste de nosso site, desconsidere-a. Se você tem perguntas ou 
sugestões, por favor, envie um e-mail para atendimento@partiuvantagens.com.br 

	

 


