
TERMOS DE USO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PAYTOUR
Plano Start

Estes Termos de Uso (“Termos de Uso” ou “Termo”) se aplicam à contratação e uso
dos serviços oferecidos pela  PAYTOUR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, pessoa
jurídica inscrita no CNPJ sob nº 37.324.382/0001-19, com sede na Av Lima e Silva, n.º
76, Espaço Seahub, Lagoa Nova, Natal - RN, CEP 59.075-710, e-mail
<contato@paytour.com.br>, também denominada por “PAYTOUR”, gestora da
Plataforma PAYTOUR, um software como serviço (SAAS) que permite a gestão de
reservas e vendas de ingressos online para a área do turismo..

Portanto, os serviços da PAYTOUR respeitarão os dispositivos do presente Termo, e
vincularão a PESSOA FÍSICA ou JURÍDICA licenciada (“Licenciada”), que tenha
preenchido o cadastro nesta plataforma, diretamente ou por meio de representante
ou preposto.

A Licenciada, ao preencher os dados, aceita expressamente que estes passem a ser
parte integrante deste Termo, bem como estejam sob a gestão da PAYTOUR
exclusivamente para o desenvolvimento das atividades listadas neste Instrumento.

O acesso ou uso da plataforma, o clique no botão “Li e Aceito” da página de
cadastro da plataforma ou o envio dos dados pelo formulário de cadastro serão
considerados, para todos os fins, como ACEITE eletrônico ao presente termo e todas
as suas disposições.

Ressalte-se que o ACEITE ao presente termo caracteriza que o USUÁRIO está
automaticamente aderindo e concordando em se submeter integralmente a estes
Termos de Uso, além de aceitar as disposições das políticas de privacidade e sigilo
disponíveis neste site.

Ademais, as Partes reconhecem expressamente que o presente Termo, quando
aceito pelo Licenciado por meio das manifestações ora listadas, em especial por
meio do clique no botão “Li e Aceito” terá força de Contrato para todas as
finalidades contratuais e legais cabíveis, nos termos do Código Civil Brasileiro.

Assim, caso não concorde com os termos deste Instrumento, nem com a política de
privacidade da PAYTOUR, é importante que não realize o uso ou acesso da
plataforma, não preencha ou envie os seus dados, nem clique no botão “Li e Aceito”
disponível abaixo.



Considerandos
Nos termos das informações constantes no site da Paytour
(https://start.paytour.com.br/), e CONSIDERANDO ainda que:

I. A LICENCIANTE é a titular dos direitos sobre a propriedade intelectual e
industrial da Plataforma web e app “Paytour”, um sistema de reservas online
para passeios, receptivos e turismo;

II. A LICENCIADA, após avaliar todas as condições e funcionalidades disponíveis
no sistema, decidiu se tornar assinante do software, obtendo uma licença
pré-paga de uso do sistema;

III. Por Página de Vendas, compreenda o website
<https://start.paytour.com.br/>;

IV. A LICENCIADA declara e garante que realizou a leitura e verificação de todas
as condições, prazos, preços e planos disponíveis para a contratação do
Plano Start da Paytour (https://start.paytour.com.br/), constantes no site e na
página de vendas da LICENCIANTE;

V. A LICENCIADA não possui qualquer dúvidas sobre os aspectos vinculados à
contratação do plano;

VI. As Partes, por meio deste contrato, decidem regulamentar as condições do
referido licenciamento de software.

De forma individual denominado como “Parte” e de forma global e conjunta como
“Partes”, têm entre si, justo e acertado, o presente TERMOS DE USO E LICENÇA DE USO
SOFTWARE PAYTOUR para o PLANO START , que se regerá pelas seguintes cláusula e
condições e pela legislação aplicável:

Cláusula Primeira – Objeto do Contrato

1.1. O presente contrato tem por objeto a concessão de 01 (uma) licença de uso do
sistema (“licença de software”) de reservas de passeios PAYTOUR para uso
exclusivo da pessoa, física ou jurídica, aqui denominada de LICENCIADA, além de
suporte por parte da equipe da empresa LICENCIANTE,  na modalidade START.

1.2. A licença de uso é concedida em caráter oneroso, não exclusivo, temporário, não
sublicenciável e condicionado ao cumprimento das obrigações deste contrato pela
LICENCIADA.

1.3. Serão consideradas atividades inerentes ao escopo desse contrato as seguintes
ações:

I. Acesso à Plataforma em nuvem Paytour, via web e app;
II. Licença de uso do sistema Paytour, para o plano denominado como START;
III. Suporte de uso do sistema;
IV. Acesso à documentação denominada Base de Conhecimento;
V. Acesso às novas funcionalidades implantadas no sistema, com

disponibilidade sujeita às condições do plano START;



1.4. O sistema Paytour disponibiliza à sua LICENCIADA assinante às seguintes
funcionalidades, que tem variação de acordo com o plano contratado e que
poderão ser alteradas, excluídos ou adicionados a critério exclusivo da LICENCIANTE,
visando sempre a melhor prestação de serviços aos seus usuários:

I. Acesso aos canais de vendas da Paytour, sendo eles o Backoffice e Loja
Online. No Plano Start não contempla os canais de Afiliados e Parceiros
Comerciais;

II. Onboarding guiado;;
III. Geração de relatórios gerenciais e financeiro;
IV. Integrações com plugins para marketing (Google e Facebook), sujeita ao

plano contratado pela LICENCIADA;
V. Integração com ferramentas de chat;
VI. Integração com WhatsApp;
VII. Possibilidade de tradução (Inglês e Espanhol);
VIII. Gateway de pagamento integrado da Juno (A Paytour se resguarda o direito

de fazer alteração do gateway de pagamento, de acordo com estratégia
comercial ou necessidade do mercado);

IX. Opção de Pix Dinâmico, mediante a cobrança de taxa por transação
informada pela Paytour

1.4.1. Para a funcionalidade descrita no tópico 1.4.II, fica a LICENCIADA ciente que
a implantação realizada pela Paytour se limita à criação de topo e uso de
cores de acordo com a identidade visual da LICENCIADA, sendo de
responsabilidade desta a complementação da customização de por sua
própria equipe e de acordo com os seus interesses.

1.4.2. Para as funcionalidades descritas no tópico 1.4.IV, V e VI, fica a LICENCIADA
ciente que as integrações fornecidas são apenas as API’s de integração de
sistemas já realizadas pela Paytour. A Paytour não desenvolve novas
integrações a pedido dos clientes, estando o desenvolvimento de tais
melhorias sujeitas ao interesse exclusivo da empresa.

1.4.3. É de responsabilidade exclusiva da LICENCIADA a realização das
integrações, sendo de responsabilidade da LICENCIANTE apenas o
fornecimento dos códigos necessários para a realização das integrações
entre os sistemas.

1.4.4. Para as funcionalidades descritas no tópico 1.4.VIIII, fica a LICENCIADA
ciente que as integrações com os gateways de pagamento poderão ser
alteradas e excluídas a qualquer momento, a critério exclusivo da Paytour.

Cláusula Segunda - Obrigações da LICENCIANTE

2.1. São as obrigações da LICENCIANTE, enquanto vigente o presente contrato:

I. Fornecer o acesso da plataforma Paytour à LICENCIADA, para o plano START;



II. Corrigir possíveis falhas ou inconsistências que a plataforma venha a
apresentar, devendo estas falhas serem solucionadas pela LICENCIANTE no
menor prazo possível, observando sempre os prazos e práticas de suporte da
própria LICENCIANTE;

III. Observar os padrões de qualidade, usualmente exigidos na prestação dos
serviços ora contratados e cumprir os prazos estabelecidos;

IV. Comunicar via e-mail ou qualquer outro meio de comunicação, as
correções, alterações ou novas implementações na plataforma;

V. Manter as informações financeiras, informações de contas e informações
pessoais da LICENCIADA e/ou usuários finais do sistema, bem como seus
registros de acesso, em sigilo, sendo que as referidas informações serão
armazenadas em ambiente seguro, sendo respeitadas a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem do LICENCIADA e usuários finais, titulares de
dados pessoais, em conformidade com as disposições das Leis Federais nº
12.965/2014 e 13.709/2018;

VI. Efetuar o pagamento de todos os tributos, contribuições fiscais,
previdenciárias, e os demais resultantes da presente prestação de serviços;

VII. Realizar recorrência do valor no cartão informado no ato da contratação.
Sendo este formato pré-pago e sem fidelidade.

2.2. A LICENCIANTE atuará para que os serviços online estejam disponíveis 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

2.2.1. Em determinada periodicidade, o sistema poderá ficar indisponível para
atualizações de natureza técnica e operacional ou alterações no sistema de
informática. Em tais casos, a LICENCIANTE, sempre que possível, realizará
comunicação prévia à LICENCIADA.

2.2.2. As Partes reconhecem que, diante da natureza dos serviços, poderão
haver interrupções temporárias ou suspensões de natureza técnica e
operacional que não são de responsabilidade da LICENCIANTE. Em tais casos, a
LICENCIANTE atuará para apresentar resolução de problemas no menor prazo
possível.

2.2.3. A LICENCIANTE não se responsabilizará por situações de caso fortuito ou
força maior, bem como por circunstâncias que possam afetar os serviços da
Paytour que não sejam de sua responsabilidade, tais como falta de energia
elétrica, falhas na rede de internet, indisponibilidade dos servidores em nuvem,
indisponibilidade dos gateways de pagamento, indisponibilidade de meios de
pagamento, entre outros.

2.3. O atendimento/suporte estará disponível via e-mail (ajuda@paytour.com.br) ou
chat da plataforma nos dias úteis bancários, das 08h (oito horas) às 18h (dezoito
horas).

2.4. Para o Plano START contratado, a implantação do sistema ocorrerá na
modalidade de implantação autônoma pela própria LICENCIADA.

mailto:ajuda@paytour.com.br


2.4.1. Na opção “Implantação Autônoma”, a LICENCIADA tem acesso a
documentação completa de uso do sistema, denominada Base de
Conhecimento, que servirá como base técnica de auxílio para a realização
das atribuições de implementação por sua própria equipe. Nesta modalidade
de implementação, é responsabilidade da LICENCIANTE fornecer o suporte
básico em caso de dúvidas pelos canais de atendimento, sendo de
responsabilidade da LICENCIADA a realização da implementação do sistema,
que envolve a realização das configurações de sistema, a parametrização e
customização da plataforma e a configuração da loja oficial no domínio (site)
oficial.

2.4.2. Na implantação autônoma, a LICENCIADA reconhece que assumirá todas
as responsabilidades descritas na cláusula acima, não tendo a LICENCIANTE
qualquer responsabilidade sobre a sua realização.

Cláusula Terceira - Obrigações da LICENCIADA

3.1. São as obrigações da LICENCIADA, enquanto vigente o presente contrato:

I. Pagar à LICENCIANTE, no vencimento acordado, os valores devidos em razão
da Licença de Uso e Serviços Contratados;

II. Facilitar à LICENCIANTE o acesso às informações que sejam necessárias para
a criação da loja dentro da estrutura da plataforma do Paytour;

III. Pagar as taxas de manutenção ao órgão de registro de domínio referente a
renovação do seu domínio utilizado para apontamento da loja virtual do
Paytour; assim como à empresa responsável pela hospedagem do mesmo;

IV. Utilizar a plataforma Paytour colocada à disposição do LICENCIADA
exclusivamente para o fim explicitado nos termos do presente documento,
não sendo permitido utilizá-lo para fins diversos ou cedê-lo a terceiros;

V. Responsabilizar-se inteiramente pelas informações cadastradas na
plataforma Paytour, obrigando-se, nos termos da lei, em caso de
informações erradas, inverídicas ou que venham a gerar qualquer conflito
com o direito do consumidor pelos produtos e/ou serviços ofertados na
plataforma;

VI. Comunicar imediatamente à LICENCIANTE possíveis alterações em qualquer
dos dados cadastrais da empresa, mantendo os dados cadastrais, de
faturamento e contato sempre atualizados.

3.2. A LICENCIADA é a única e exclusiva o responsável pelos cadastros da Plataforma
durante todo o período de uso, sendo de responsabilidade da LICENCIANTE apenas o
suporte para as dúvidas surgir durante tais atividades.



Cláusula Quarta – Valores e Vencimentos

4.1. Pelos serviços objetos deste instrumento, a LICENCIADA se obriga a pagar à
LICENCIANTE o valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais)/mês, conforme descrito na
Página de Vendas deste Instrumento.

4.2. Pelos serviços de implantação, não há cobrança de qualquer taxa para a
modalidade de implantação autônoma.

4.3. A LICENCIANTE oferece os seus serviços em quatro modalidades (“planos de
assinatura”). O plano vigente para este contrato é o Plano START.

4.4. O presente contrato será firmado com periodicidade mensal, funcionando no
formato pré-pago. Assim, a plataforma somente será habilitada para
funcionamento após a assinatura deste contrato e validação do primeiro
pagamento. Encerrado o período sem que haja o novo pagamento para o mês
subsequente, o funcionamento da plataforma será automaticamente suspenso.

4.5. Além dos valores já descritos, a LICENCIADA, independentemente do plano
contratado, poderá solicitar a aquisição da maquineta Smart (“maquinetas de
pagamento”) de uma das instituições financeiras parceiras da LICENCIANTE.

4.5.1. Havendo a aquisição de tais maquinetas, a LICENCIANTE fará a
integração com o sistema Paytour gratuitamente.

4.5.2. A aquisição das maquinetas estará sujeita às condições e valores
praticados pela própria instituição financeira, a qual a Paytour não possui
qualquer controle ou responsabilidade.

4.5.3. Pela utilização das maquinetas:

I. Será cobrada uma taxa incidente sobre o valor de cada transação, de
responsabilidade e definição exclusiva pela instituição financeira e,
cumulativamente;

II. Será cobrada uma taxa adicional incidente sobre o valor de cada transação,
de responsabilidade e definição da própria LICENCIANTE.

4.5.4. As taxas descritas na cláusula 4.8.3.I serão debitadas diretamente da
conta da LICENCIADA pela instituição financeira. Por sua vez, as taxas descritas
na cláusula 4.8.3.II terão periodicidade de cobrança mensal, tendo como o
vencimento no dia 10 (dez) do mês subsequente das operações, e sendo as
cobranças realizadas via boleto, independentemente da periodicidade do
plano e da data fixada para a assinatura do licenciamento.

4.6. Em caso de pagamentos utilizando o PIX, a LICENCIANTE cobrará ainda da
LICENCIADA uma taxa por operação, no valor de R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos) por transação.



4.7. O inadimplemento da LICENCIADA implicará na obrigação de pagar os encargos
financeiros de acordo com as taxas aplicadas neste contrato que são: multa
moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor efetivamente devido com os
acréscimos contratuais e legais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e
correção monetária pelo IPCA/IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo.

4.8. Caso a LICENCIADA fique inadimplente por 07 (sete) dias por qualquer dos
valores devidos por força deste contrato, os serviços serão suspensos até que o
valor devido seja comprovadamente pago pela LICENCIADA.

4.9. Após 60 (sessenta) dias de inadimplência, o contrato será automaticamente
rescindido, mas não se extingue a obrigatoriedade de liquidar os débitos
acumulados até a data da sua rescisão.

4.10. A LICENCIANTE se reserva ao direito de, em caso de atrasos superiores a 30
(trinta) dias, promover a inclusão da LICENCIADA em cadastros restritivos de crédito
e a realizar o protesto deste título. Caso haja o ajuizamento de execução visando a
cobrança dos débitos, as Partes reconhecem que as custas processuais e
honorários advocatícios serão de responsabilidade da LICENCIADA.

4.11. A LICENCIANTE se reserva o direito de modificar, aumentar, incluir ou eliminar
planos e preços vigentes a qualquer momento, ou realizar promoções e outras
formas transitórias de alteração dos preços praticados.

4.11.1. A LICENCIADA será informada com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedência sobre alterações nos preços dos planos da LICENCIANTE que
afetem o seu plano contratado.

4.11.2. Os novos valores praticados serão válidos no primeiro mês subsequente
após a comunicação de alteração dos preços pela LICENCIANTE.

4.11.3. A aplicação efetiva dos novos preços respeitará o período contratado
pela LICENCIADA, sendo aplicados somente após o término do período de
recorrência do contrato. Ex: para os planos mensais, os novos preços poderão
ser cobrados no primeiro mês subsequente ao do comunicado de mudança.
Para os planos semestrais, logo após o encerramento do semestre vigente.

4.11.4. A LICENCIANTE não é obrigada a informar com antecedência à
LICENCIADA sobre eventuais mudanças em preços e promoções que não
sejam aplicáveis à LICENCIADA, por exemplo, modificações que sejam
aplicáveis apenas aos novos usuários da plataforma.

4.12. Além da possibilidade de reajuste definidos na cláusula anterior, a LICENCIANTE,
anualmente, realizará de forma automática a correção monetária dos seus preços
e valores praticados, utilizando como parâmetro o IPCA/IBGE, ou outro índice que
venha a substituí-lo.



4.13. Em caso de discordância dos novos valores praticados, basta que a LICENCIADA
não continue as assinaturas para os novos períodos.

Cláusula Quinta – Prazo de Vigência e Rescisão

5.1. O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, vigendo por
prazo indeterminado, salvo as hipóteses de rescisão previstas neste Contrato.

5.2. O presente instrumento poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por ambas as
partes, sem gerar ônus, contanto que a LICENCIADA esteja adimplente com as
mensalidades anteriores.

5.3. A LICENCIADA ou LICENCIANTE deverá oficializar o pedido de cancelamento via
e-mail ou qualquer outro documento por escrito.

5.4. A LICENCIADA desfruta do uso da loja virtual em caráter de assinatura. Caso
essa assinatura seja cancelada, o site sairá do ar logo após o período de aviso
prévio ter sido cumprido. A rescisão do contrato com prazo remanescente não dará
à LICENCIADA qualquer direito de ressarcimento pelo período remanescente.

5.5. O domínio é de propriedade da LICENCIADA, ele continuará ativo, caso a
LICENCIADA esteja adimplente com o órgão de registro e o servidor de hospedagem
e decida permanecer assim, não tendo a LICENCIANTE qualquer responsabilidade
sobre tais atos.

5.6. Suspenso o acesso ao Software ou rescindido este Contrato, a LICENCIANTE
manterá as informações da LICENCIADA armazenadas pelo período de 60
(sessenta) dias, contados da suspensão de acesso ou do pedido de extinção do
contrato.

5.7. Em caso de assinatura dos planos semestrais ou anuais, não haverá qualquer
restituição ou devolução de valores por parte da LICENCIANTE para a LICENCIADA.

Cláusula Sexta – Confidencialidade e Uso de imagem

6.1. As partes concordam que todas as informações e dados que forem fornecidos
de uma para outra, deverão ser tratados como confidenciais, sigilosos e restritos,
obrigando-se a parte receptora a respeitar estritamente o caráter confidencial e
sigiloso das informações dos quais venha a tomar conhecimento ou possa vir a
utilizar durante a vigência do presente instrumento, os quais não poderão ser
fornecidos, revelados ou mencionados a terceiros.

6.2. A LICENCIADA permite que a LICENCIANTE use suas imagens, logomarca, no site
institucional da LICENCIANTE, apenas em caráter de portfólio.



Cláusula Sétima – Da Exclusividade

7.1. Este contrato não contempla nenhum tipo de exclusividade entre a LICENCIANTE
e a LICENCIADA, estando ambos livres para terem outros clientes ou fornecedores da
mesma natureza de negócios.

Cláusula Oitava – Da suspensão e advertência da LICENCIADA

8.1. Sem prejuízo de outras medidas, a LICENCIANTE poderá advertir, suspender ou
cancelar, temporária ou definitivamente, o cadastro ou acesso de um usuário ou
LICENCIADA, a qualquer tempo, iniciando as ações legais cabíveis e/ou
suspendendo a prestação de seus serviços se:

I. o USUÁRIO não cumprir qualquer dispositivo deste Termo e demais políticas
da Paytour;

II. se descumprir com seus deveres de LICENCIADA;
III. se praticar atos fraudulentos ou dolosos, que possam provocar ações

criminosas, ilícitas, disfuncionais ou moralmente censuráveis, ou que tenham
como objetivo interferir no funcionamento e qualidade do site ou Plataforma
Paytour;

IV. se não puder ser verificada a identidade do USUÁRIO ou qualquer informação
fornecida por ele esteja incorreta.

Cláusula Nona – PRÁTICAS PROIBIDAS

9.1. Pelo presente Termo, pelas demais políticas da LICENCIANTE, ou pela lei vigente,
está expressamente proibida a inserção de quaisquer informações pelo USUÁRIO na
Plataforma LICENCIANTE que contenham os seguintes dados, imagens e/ou
legendas, ou que façam apologia a:

I. quaisquer atividades ilícitas, e/ou vedadas ao profissional;
II. propriedades roubadas, furtadas ou subtraídas, ou de qualquer origem ilícita,

tais como contrabando, falsificações ou adulterações;
III. Utilização de fotos sem a autorização de uso da imagem por parte do cliente

(turista);
IV. conteúdos que promovam violência e maus tratos contra seres vivos de

qualquer espécie;
V. conteúdos relacionados à prostituição ou similares, e quaisquer informações

sobre produtos de material pornográfico, erótico, obsceno, inadequados
para menores ou contrários a moral e aos bons costumes;

VI. conteúdos que promovam a violência e/ou discriminação, baseada em
questões de raça, sexo, religião, nacionalidade, orientação sexual ou de
qualquer outro tipo;

VII. conteúdos ou arquivos que contenham vírus, programas ou códigos que
possam danificar e/ou roubar dados, informações ou o funcionamento de



outros computadores, ou qualquer tentativa de explorar, rastrear ou testar
vulnerabilidades do sistema da LICENCIANTE ou das plataformas e redes
sociais integradas, e/ou burlar qualquer medida de segurança e/ou
autenticação;

VIII. conteúdos que falsifiquem, omitam ou simulem endereços de IP’s, de rede ou
de correio eletrônico, na tentativa de ocultarem a identidade e/ou autoria
dos transgressores;

IX. atividades que violem as leis sobre a propriedade intelectual, tais como
cópias não autorizadas, utilização de imagens ou textos sem autorização do
autor, sejam elas marcas, réplicas e/ou falsificações;

9.2. É responsabilidade exclusiva do USUÁRIO velar pela legalidade de suas
atividades e informações cadastradas, não assumindo a LICENCIANTE nenhuma
responsabilidade pela existência delas em sua PLATAFORMA.

9.3. A LICENCIANTE poderá excluir os USUÁRIOS que não cumpram com as restrições
descritas no presente Termo, independente de aviso prévio.

9.4. O USUÁRIO será o único e exclusivo responsável perante a LICENCIANTE ou
terceiros, pela transgressão desta regra que resulte em infração a direitos
intelectuais de terceiros, estando a LICENCIANTE isento de qualquer
responsabilidade perante o titular destes direitos.

9.5. Os USUÁRIOS também não poderão, entre outras atitudes previstas no presente
Termo:

I. manipular os preços dos PLANOS e/ou informações da LICENCIANTE;
II. agredir, caluniar, injuriar ou difamar a LICENCIANTE e/ou outros USUÁRIO ou

CLIENTES, por qualquer meio disponível para a comunicação dos USUÁRIOS;
III. usar qualquer robô, mecanismo de busca, aplicativo de

pesquisa/recuperação de sites ou outro dispositivo para recuperar ou
indexar qualquer parte dos serviços da LICENCIANTE ou coletar informações
sobre os USUÁRIOS para qualquer finalidade não autorizada;

IV. enviar conteúdo com propaganda enganosa afirmando que tal conteúdo é
patrocinado ou endossado pela LICENCIANTE;

V. criar contas de USUÁRIOS por meios automatizados ou com intenções falsas
ou fraudulentas; e

VI. transmitir quaisquer vírus, worms, defeitos, cavalos de Tróia, malwares ou
quaisquer itens de natureza destrutiva.

9.6. Os comportamentos listados nesta cláusula poderão ser sancionados com a
suspensão ou cancelamento do seu CADASTRO como USUÁRIO da LICENCIANTE, sem
prejuízo das ações legais que possam ocorrer pela configuração de delitos ou
contravenções ou os prejuízos civis que possam causar a LICENCIANTE ou terceiros.

9.7. Caso a LICENCIANTE verifique ou suspeite que algum USUÁRIO está violando
alguma condição específica do presente Termo ou que seja considerada uma



atividade ilícita, além das medidas de proteção já discriminadas no presente Termo,
tal como o cancelamento da referida ASSINATURA, os dados do USUÁRIO infrator
serão encaminhados às autoridades correspondentes, para que estas tomem as
medidas judiciais cabíveis.

9.8. O USUÁRIO da plataforma LICENCIANTE está ciente e concorda que se as
informações inseridas na Plataforma LICENCIANTE infringirem alguma norma ou
regulamento aplicável à referida atividade, a LICENCIANTE não possui qualquer
responsabilidade por esta atividade.

9.9. A LICENCIANTE não será responsável pelo efetivo cumprimento das obrigações
assumidas por terceiros ou parceiros com o USUÁRIO, atuando sempre, no entanto,
para tentar evitar quaisquer fraudes ou má-fé de terceiros.

9.10. A LICENCIANTE não possui qualquer responsabilidade pelos danos ou prejuízos
que o USUÁRIO possa sofrer devido à contratação destes serviços de terceiros ou
parceiros da LICENCIANTE.

Cláusula Décima  – PROPRIEDADE INTELECTUAL

10.1. O uso comercial da expressão “Paytour” como marca, nome empresarial ou
nome de domínio, bem como os conteúdos todas as criações protegidas pelo
direito autoral e propriedade industrial, tais como telas relativas aos serviços
disponíveis na PLATAFORMA, programas, softwares, imagens, processos, conteúdos,
bancos de dados, redes e arquivos, que permitem que o USUÁRIO acesse e use sua
conta, são propriedade única e exclusiva da LICENCIANTE e estão protegidos pelas
leis e tratados internacionais de direito autoral, marcas, patentes, modelos e
desenhos industriais.

10.2. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos referidos conteúdos são
proibidos, salvo quando autorizados expressamente pela LICENCIANTE.

10.3. Englobam-se nestas disposições todas e quaisquer melhorias,
aperfeiçoamentos, correções, acréscimos ou alterações realizadas pela LICENCIANTE
em seus produtos e serviços, inclusive quando executadas por sugestão ou
recomendação dos USUÁRIOS.

Cláusula Décima Primeira – Atendimento Paytour à LICENCIADA

11.1. O LICENCIADA poderá entrar em contato com o suporte / atendimento em caso
de problemas, dúvidas, comentários e/ou sugestões de melhoria da plataforma
através de chat na área admin ou enviando e-mail para ajuda@paytour.com.br.

11.2. Qualquer problema identificado na plataforma ou melhoria proposta pelo
LICENCIADA será resolvido ou implementado em prazo a ser estabelecido pela
LICENCIANTE após análise da complexidade da demanda.

mailto:ajuda@paytour.com.br


Cláusula Décima Segunda  – Risco e Emergência

12.1. Havendo qualquer emergência de segurança, caso fortuito ou força maior que
coloque em risco a segurança empresarial e os dados dos USUÁRIOS, a LICENCIANTE
se reserva ao direito de suspender automaticamente o fornecimento dos seus
Serviços.

12.2. A LICENCIANTE envidará esforços razoáveis para adequar a suspensão
conforme necessário, a fim de evitar ou resolver a Emergência de segurança.

Cláusula Décima Terceira – Proteção de dados

13.1. A LICENCIANTE garante o cumprimento das disposições de tratamento de dados
em suas atividades, nos termos dispostos pelas legislações e normas de tratamento
de dados em vigor.

Cláusula Décima Quarta – Disposições Gerais

14.1. Este Contrato não poderá ser cedido ou transferido, ainda que parcialmente, por
nenhuma das partes, sem o prévio e expresso consentimento da outra.

14.2. Os sócios atuais e futuros da LICENCIANTE responderão solidariamente por
todas as obrigações assumidas neste Contrato, e pelos seus acréscimos. Este
instrumento valerá obrigatoriamente em benefício das partes e alcançará os
respectivos sucessores.
14.3. As cláusulas e condições estabelecidas só poderão ser alteradas mediante
aditivo contratual firmado entre as partes. As disposições deste Contrato, assim
como as de seus aditivos, consideradas partes integrantes e complementares deste
instrumento, refletem a integridade dos entendimentos e acordos entre as partes.

14.4. Os presentes Termos podem ser modificados pela LICENCIANTE a qualquer
tempo e a seu único e exclusivo critério.

14.1.1. Os novos Termos entrarão em vigor 30 (trinta) dias após a publicação na
Plataforma.
14.1.2. Caso o usuário não concorde com os novos termos de uso, ele deverá
não assinar o plano da PAYTOUR para os períodos subsequentes, ou cancelar
a sua assinatura.

14.5. Caso a LICENCIADA promova uma nova assinatura do plano, entender-se-á
que a LICENCIADA aceitou tacitamente os novos Termos, que continuarão
vinculando as partes.

14.6. A LICENCIADA expressamente aceita que a PAYTOUR e/ou qualquer de seus
parceiros enviem mensagens de e-mail de caráter informativo, referentes a
comunicações específicas inerentes aos serviços prestados sob este Termo, bem



como de natureza comercial, incluindo, entre outras, novidades na PLATAFORMA
PAYTOUR.

14.7. A fim de manter e atender os últimos requisitos de mercado e de
desenvolvimento tecnológicos, a LICENCIANTE poderá alterar, a seu critério, tanto em
forma como em conteúdo, suspender ou cancelar, a seu exclusivo critério, a
qualquer tempo, quaisquer dos serviços, produtos, utilidade ou aplicação,
disponibilizados por si ou por terceiros, mediante prévio aviso à LICENCIADA, inclusive
com relação aos serviços disponíveis na Plataforma citados no presente Termo.

14.8. Este Termo não implica ou significa, de nenhuma forma, qualquer contrato de
sociedade, mandato, franquia ou relação de trabalho entre as Partes..

14.9. Caso qualquer disposição, obrigação ou restrição destes Termos seja, por juízo
competente ou outra autoridade, considerada inválida, nula ou inexequível, todos os
demais termos, disposições, obrigações e restrições deverão permanecer em pleno
vigor e efeito, não podendo ser de forma nenhuma afetados, prejudicados ou
invalidados.

Cláusula Décima Quinta – Foro

15.1. Todos os itens destes Termos são regidos pelas leis vigentes na República
Federativa do Brasil.

15.2. As partes elegem o foro da comarca de Natal, Rio Grande do Norte, como
competente para dirimir quaisquer conflitos decorrentes do presente Contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula Décima Sexta – Declarações finais de assinatura

16.1. A LICENCIADA, por si ou representante legal, declara e concorda expressamente:

a) ser maior de 18 anos e possuir capacidade jurídica, ou caso seja menor de
18 anos, ter expressa anuência de seus pais ou representantes legais;
b) não utilizar os serviços objeto do presente Termo para quaisquer
transações em desacordo com esses termos;
c) em notificar imediatamente a PAYTOUR caso tome ciência de qualquer
violação de segurança relacionada ao serviço;
d) ter condições financeiras de arcar com os pagamentos, custos e despesas
decorrentes do presente Termo;
e) reconhecer que o presente Termo se formaliza, vinculando as Partes, com a
sua aceitação eletrônica pela LICENCIADA, o que se fará explicitamente
mediante o clique no botão “Li e Aceito” ou implicitamente através do simples
uso da PLATAFORMA;
f) que leu e está ciente e de pleno acordo com todos os termos e condições
do presente Termo, razão pela qual o aceita de livre e espontânea vontade.



16.2. Assim, tendo em vista as cláusulas do presente Termo, a LICENCIADA concorda
integralmente com essas disposições, se comprometendo a respeitar as condições
aqui previstas de forma irretratável e irrevogável, bem como a utilizar de modo
proveitoso e legal os serviços a ele oferecidos.

16.3. Quaisquer dúvidas, sugestões ou reclamações a respeito dos presentes Termos
e Condições Gerais de Uso poderão ser dirigidas ao e-mail ajuda@paytour.com.br.

16.4. O presente termo de uso entrará em vigor a partir de 08 de abril de 2022.
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