CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: O CLIENTE/USUÁRIO/ANUNCIANTE/MEMBRO qualificado no preenchimento do formulário de
cadastro no site www.denasp.com.br, doravante denominado apenas MEMBRO.
CONTRATADO: Intelligence Comércio, Serviços e Negócios Online empresa MEI – Micro Empreendedor
Individual - CNPJ: 19.811.129/0001-08 com endereço comercial a Rua Tenente-Coronel Amado nº 89 loja 5,
Centro - Macaé/RJ, proprietário do site www.denasp.com.br, doravante denominado apenas INTELLIGENCE.
OBJETO: Serviços de divulgação online de perfis profissionais em classificados/lista de dados através do site
www.denasp.com.br voltados para profissionais e estudantes de cursos livres ou oficiais na área de Segurança
Particular / Privada, com fornecimento opcional de cartões de membro Vips e porta cartões em couro ou
material sintético.
DA FORMA, CONTEÚDO, LOCAL E DURAÇÃO DO SERVIÇO: Os serviços serão prestados de modo virtual, onde
o MEMBRO efetua seu cadastro gratuito no site www.denasp.com.br para ter seus dados profissionais,
pedagógicos e perfil divulgados a nível nacional e internacional pela internet. Os serviços serão prestados por
prazo indeterminado enquanto funcionar o referido site, podendo o mesmo ser encerrado, cancelado ou
finalizado a qualquer tempo sem a necessidade de prévio aviso.
DA SUSPENSÃO OU EXCLUSÃO DO CADASTRO: Poderão ser excluídos dos sites, a critério da INTELLIGENCE e
sem necessidade de prévio aviso, os cadastros de membros que se enquadrarem em situações como:
reclamações ou denúncias por parte de autoridades ou clientes informando uso indevido dos cartões vips,
utilização diversa da finalidade original, notícias ou informes desabonadores sobre o membro publicadas na
internet, compras efetuadas no site e depois bloqueadas, contestadas ou canceladas, etc.
DA COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL: O usuário MEMBRO deverá enviar para o E-MAIL que
consta no site, no prazo máximo de 7 (sete) dias após seu cadastro, cópia digitalizada de um documento que
comprove sua atividade profissional ou sua qualificação através de um curso livre ou regulamentado ligado a
área de Segurança Particular / Privada. Caso não envie o comprovante o perfil poderá ser excluído do site.
VALOR DOS SERVIÇOS: O serviço é GRATUITO na sua modalidade básica, onde o MEMBRO preenche seus
dados no site para exibição nos resultados de busca. Caso deseje anunciar seu perfil na modalidade VIP haverá
o pagamento com opções de valores em kits apresentados no site.
DOS MATERIAIS OPCIONAIS: Caso deseje, o MEMBRO poderá adquirir os chamados KITS MEMBRO VIP, cujos
valores constam no site, sendo compostos basicamente por: 1 (um) cartão de MEMBRO VIP confeccionado em
PVC, 1 (um) porta cartão em material sintético ou 1 (um) porta cartão em couro legítimo, além de poder exibir
sua FOTO, LOGOMARCA ou IMAGEM em seu perfil nos resultados de busca do site. A compra dos opcionais
pelo MEMBRO deverá ser feita preferencialmente APÓS o preenchimento do cadastro no site.
DAS FORMAS DE PAGAMENTO DOS OPCIONAIS: O MEMBRO poderá optar por uma das seguintes formas de
pagamento, se desejar adquirir algum dos kits opcionais:
1) CARTÕES DE CRÉDITO pagamento em parcela única sem juros ou de 2X até 12X com juros, cujos valores e
taxas serão informados na finalização da compra, através das plataformas de pagamento terceirizadas
PAGSEGURO, MERCADO PAGO ou BCASH;
2) BOLETO BANCÁRIO a vista em parcela única, através das plataformas de pagamento terceirizadas
PAGSEGURO, MERCADO PAGO ou BCASH;
3) Pagamento a vista por DEPÓSITO BANCÁRIO diretamente nas contas da INTELLIGENCE informadas no site.

DAS CONDIÇÕES DE VENDA A VISTA E CARTÕES DE CRÉDITO: Para pagamento por depósito bancário a vista,
o MEMBRO deverá enviar cópia digitalizada do comprovante de depósito para o e-mail ou para o WhatsApp
que constam no site. Para pagamento por cartão de crédito (parcelado ou não) ou boleto a vista não será
necessário informar o pagamento, que será confirmado por e-mail pelas plataformas terceirizadas.
DO ENVIO DA FOTO: O prazo para envio da FOTO pelo MEMBRO é de 6 (seis) meses após o pagamento, findo
este prazo a INTELLIGENCE o considerará como DESISTENTE e sua compra será CANCELADA sem possibilidade
de reativação e sem qualquer tipo de reembolso financeiro, porém mantendo-se ativo o seu cadastro na
modalidade básica;
DO FRETE: O frete dos OPCIONAIS via correios é GRÁTIS para o pagamento realizado através de DEPÓSITO
BANCÁRIO. Para as demais formas de pagamento será acrescido o valor do frete conforme cálculo automático
a ser realizado pelas plataformas terceirizadas (MERCADO PAGO, PAGSEGURO ou BCASH). O envio será feito
por CORRESPONDÊNCIA REGISTRADA cujo prazo de entrega dos correios é de 7 a 15 dias úteis no território
nacional. É necessário que uma pessoa adulta esteja disponível no local para receber a correspondência
entregue pelo carteiro, que solicitará a assinatura e o número da carteira de identidade do recebedor.
DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA: caso a correspondência contendo o cartão vip em PVC e/ou
acessórios seja DEVOLVIDA pelo correio por motivo de informação incorreta ou incompleta do endereço na
compra/cadastro, devolução por motivo de “destinatário desconhecido no local” ou “destinatário mudou-se”,
correspondência recusada ou não procurada, ou ainda se for devolvida devido a ausência de pessoa apta pra
receber a correspondência após três tentativas feitas pelo carteiro, o MEMBRO deverá pagar as despesas de
reenvio, no valor de R$15,00 (quinze reais) referente a nova tarifa postal de carta registrada, novo envelope e
manuseio para o reenvio. Esta taxa também será cobrada caso seja necessário o reenvio de novos cartões
impressos devido a informações incorretas ou incompletas fornecidas pelo MEMBRO quando este preencheu
o formulário de cadastro no site, ou ainda por fotografia mal digitalizada e/ou sem qualidade enviada pelo
MEMBRO, sem qualquer preocupação com sua própria imagem a ser impressa nas carteirinhas de
identificação e exibição no site.
DA DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DE VALORES PAGOS: o MEMBRO pode desistir da compra no prazo
estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, mediante devolução do material que eventualmente tenha
sido enviado e fazendo jus ao reembolso dos valores já pagos.
DA UTILIZAÇÃO DO DESCONTO NO CARTÃO DE FIDELIDADE/MEMBRO VIP: Será fornecido um código tipo
“cupom” ou “vale desconto” ao MEMBRO que adquirir qualquer um dos kits ofertados no site. O código estará
impresso no verso do cartão de fidelidade/membro vip que será fornecido ao MEMBRO e dará direito ao
desconto de 10% (dez por cento) na compra de qualquer produto efetuada na loja virtual
www.inteligence.loja2.com.br ou em nossa loja física, sem limite de valor e para quantas compras o MEMBRO
desejar fazer durante a vigência do cupom.
Esse vale desconto será oferecido inicialmente pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, podendo, após esse
período, ser prorrogado por tempo indeterminado ou encerrado a qualquer momento sem a necessidade de
aviso prévio ao MEMBRO.
O MEMBRO DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI:
1 – Ser pessoa idônea, maior de 18 anos e se enquadrar na atividade profissional exigida para o cadastro;
2 – Estar ciente de todo o funcionamento do processo e finalidade do cadastro bem como ter lido as
informações disponíveis na página de DÚVIDAS FREQUENTES publicada no site;
3 – Estar ciente que a atividade de Segurança Particular ou Vigilância Privada é regulamentada por lei sendo
autorizada, credenciada e fiscalizada pelo Departamento de Polícia Federal;

4 – Estar ciente que os CARTÕES DE MEMBRO VIP emitidos pela INTELLIGENCE não tem validade como
documento de identificação pessoal, profissional ou pedagógico e não possuem fé pública, devendo ser
usados apenas como cartão de fidelidade para compras na loja virtual do site e comercialmente na
comprovação da condição de membro VIP no catálogo/site;
5 – Estar ciente que a INTELLIGENCE e o site de cadastro não funcionam como um órgão de fiscalização ou
registro da classe profissional de Segurança Privada, não é uma associação, conselho ou sindicato, tratando-se
somente de uma empresa comercial voltada para a divulgação dos seus profissionais registrados através do
site, que funciona como uma lista de dados e classificados;
6 – Assumir todas as responsabilidades civis e penais pelas consequências dos atos praticados no exercício de
suas atividades profissionais ou fora delas;
7 – Ao finalizar o cadastro, compra ou o pagamento o MEMBRO declara estar de pleno e total acordo com os
termos e cláusulas vigentes neste contrato particular de prestação de serviços, que está disponível para
download.
DO FORO: As partes elegem o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer dúvida ou litígio relativo a
este termo/contrato.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2016.

