
 
 
 

TERMOS DE SERVIÇO E CONTRATO DE 
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 

 
 

 
LUIZ SILVA COMUNICAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
26.783.982/0001-29, detentora dos direitos do software Turbo Pesquisa sediada na Rua Rio 
de Janeiro, nº. 353, sala 903, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas 
Gerais, CEP 38400-658, e o CLIENTE, devidamente qualificado e informado, celebram o 
presente TERMOS DE SERVIÇO E CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, 
que será regido pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES  
 
1.1. Para os efeitos deste instrumento os vocábulos e expressões abaixo têm as seguintes 
definições:  
 

1.1.1. Aplicativo: o Software Turbo Pesquisa e de propriedade da LUIZ SILVA 
COMUNICAÇÃO, que será licenciado para o uso exclusivo do CLIENTE, por tempo 
determinado, em conformidade com o disposto neste Contrato;  

1.1.2. Ficha Cadastral: Cadastro do perfil empresarial com informação do negócio 
realizada diretamente nos serviços do Google Meu Negócio. 

1.1.3. Google Meu Negócio: Serviço digital oferecido gratuitamente pela Google 
cedente de informação da rede de pesquisa padrão do Google e Google Maps.  

1.1.4. Rede de Pesquisa Padrão: Site principal da empresa Google que oferece o 
serviço de pesquisa e busca na internet.  

1.1.5. Ações na ficha cadastral: Padrões de atividades realizadas por usuários com 
contato com as informações de empresas que estão cadastradas no Google Meu Negócio. 

1.1.6. Busca Local: Pesquisa configurada para uma região determinada para 
usuários que estão em uma determinada localidade. 

1.1.7. SEO: (search engine optimization) tradução de Otimização para os Motores de 
Busca. É uma forma de manter as informações precisas e bem definidas para facilitar robôs 



que fazem a seleção de conteúdo na internet no momento que um usuário realizada uma 
busca ou pesquisa.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto do presente Contrato o licenciamento ao CLIENTE, sem exclusividade, 
de uso do Aplicativo de propriedade da LUIZ SILVA COMUNICAÇÃO, pelo prazo de 12 
(doze) meses, bem como a prestação de serviços especificados neste Instrumento 
contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – SERVIÇOS  
 
3.1. Dos serviços a serem prestados:  
 

3.1.1 Para a opção de utilização do aplicativo na descrição do serviço SUPORTE: 
Utilização em uma ficha cadastral de uma mesma empresa, automatização de 
informações relevantes do Turbo Pesquisa, gerenciamento do SEO para rede de 
pesquisa Google, SAC de atendimento por e-mail e via aplicativo whatsapp, e envio de 
relatório mensal.  
 
3.1.2. Para a opção de utilização do aplicativo na descrição do serviço PREMIUM: 
Utilização em até duas fichas cadastrais de uma mesma empresa, automatização de 
informações relevantes do Turbo Pesquisa, gerenciamento do SEO para rede de 
pesquisa Google e Google Maps, Automação por palavras-chave, SAC de atendimento 
por e-mail e via aplicativo whatsapp, e envio de relatório mensal. 
 
3.1.3. Para a opção de utilização do aplicativo na descrição do serviço de BUSINESS: 
Utilização em até 3 fichas cadastral de uma mesma empresa, automatização de 
informações relevantes do Turbo Pesquisa, gerenciamento do SEO para rede de 
pesquisa Google e Google Maps, Automação por palavras-chave, SAC de atendimento 
por e-mail e via aplicativo whatsapp, inclusão automáticas de fotos e vídeos, Análise de 
concorrentes feita manualmente pela equipe da LUIZ SILVA COMUNICAÇÃO, e envio 
de relatório mensal. 

 
CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
4.1. Para a opção de utilização do aplicativo na descrição do serviço SUPORTE: 
 

4.1.1.pelos serviços descritos na CLÁUSULA TERCEIRA, o CLIENTE efetuará o 
pagamento nas datas mencionadas de acordo com os vencimentos de cada boleto 
bancário devidamente aprovado na entrega. 
4.1.2. Haverá tolerância até o dia do vencimento em cada boleto bancário para 
pagamento de cada parcela da totalidade do contrato, sem acréscimos de multa e juros 
legais.  
4.1.3. O preço da totalidade  do licenciamento em contrato foram assim estabelecidos: 
R$1.200,00.  



4.1.4. O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará incidência de multa já 
estabelecida e acordada para utilização do aplicativo e dos demais serviços 
estabelecidos neste instrumento contrato, com taxa de 10% mais permanência por dia 
de atraso (mora) de 10% ao mês.  
4.1.5. Havendo atraso de pagamento superior a 14 (quatorze) dias, fica desde já 
autorizado registrar o CPF do cliente/proprietário/representante legal e/ou CNPJ da 
empresa em protesto. 
4.1.5. Havendo atraso de pagamento superior a 40 (quarenta) dias, fica desde já 
autorizado a emissão contra o CLIENTE títulos de crédito cabíveis, protestar os títulos 
emitidos em nome do CLIENTE e seu avalista e/ou representante legal, Promover a 
cobrança através de advogado ficando todos os custos processuais bem como 
honorários advocatícios por conta do CLIENTE, seu avalista e/ou representante legal, 
reincidindo esse instrumento contratual sem aviso prévio e emitir de imediato (um) 1 
único título de cobrança de todas as remunerações restantes deste instrumento 
contratual atualizado com multa, juros e correções monetárias. 
 

4.2. Para a opção de utilização do aplicativo na descrição do serviço PREMIUM: 
 

4.2.1.pelos serviços descritos na CLÁUSULA TERCEIRA, o CLIENTE efetuará o 
pagamento nas datas mencionadas de acordo com os vencimentos de cada boleto 
bancário devidamente aprovado na entrega. 
4.2.2. Haverá tolerância até o dia do vencimento em cada boleto bancário para 
pagamento de cada parcela da totalidade do contrato, sem acréscimos de multa e juros 
legais.  
4.2.3. O preço da totalidade  do licenciamento em contrato foram assim estabelecidos: 
R$1.800,00.  
4.2.4. O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará incidência de multa já 
estabelecida e acordada para utilização do aplicativo e dos demais serviços 
estabelecidos neste instrumento contrato, com taxa de 10% mais permanência por dia 
de atraso (mora) de 10% ao mês.  
4.2.5. Havendo atraso de pagamento superior a 14 (quatorze) dias, fica desde já 
autorizado registrar o CPF do cliente/proprietário/representante legal e/ou CNPJ da 
empresa em protesto. 
4.2.5. Havendo atraso de pagamento superior a 40 (quarenta) dias, fica desde já 
autorizado a emissão contra o CLIENTE títulos de crédito cabíveis, protestar os títulos 
emitidos em nome do CLIENTE e seu avalista e/ou representante legal, Promover a 
cobrança através de advogado ficando todos os custos processuais bem como 
honorários advocatícios por conta do CLIENTE, seu avalista e/ou representante legal, 
reincidindo esse instrumento contratual sem aviso prévio e emitir de imediato (um) 1 
único título de cobrança de todas as remunerações restantes deste instrumento 
contratual atualizado com multa, juros e correções monetárias. 
 

4.3.3. Para a opção de utilização do aplicativo na descrição do serviço de BUSINESS:  
 



4.3.1.pelos serviços descritos na CLÁUSULA TERCEIRA, o CLIENTE efetuará o 
pagamento nas datas mencionadas de acordo com os vencimentos de cada boleto 
bancário devidamente aprovado na entrega. 
4.3.2. Haverá tolerância até o dia do vencimento em cada boleto bancário para 
pagamento de cada parcela da totalidade do contrato, sem acréscimos de multa e juros 
legais.  
4.3.3. O preço da totalidade  do licenciamento em contrato foram assim estabelecidos: 
R$4.200,00.  
4.3.4. O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará incidência de multa já 
estabelecida e acordada para utilização do aplicativo e dos demais serviços 
estabelecidos neste instrumento contrato, com taxa de 10% mais permanência por dia 
de atraso (mora) de 10% ao mês.  
4.3.5. Havendo atraso de pagamento superior a 14 (quatorze) dias, fica desde já 
autorizado registrar o CPF do cliente/proprietário/representante legal e/ou CNPJ da 
empresa em protesto. 
4.3.5. Havendo atraso de pagamento superior a 40 (quarenta) dias, fica desde já 
autorizado a emissão contra o CLIENTE títulos de crédito cabíveis, protestar os títulos 
emitidos em nome do CLIENTE e seu avalista e/ou representante legal, Promover a 
cobrança através de advogado ficando todos os custos processuais bem como 
honorários advocatícios por conta do CLIENTE, seu avalista e/ou representante legal, 
reincidindo esse instrumento contratual sem aviso prévio e emitir de imediato (um) 1 
único título de cobrança de todas as remunerações restantes deste instrumento 
contratual atualizado com multa, juros e correções monetárias. 
 

CLÁUSULA QUINTA – RESCISÃO 
 
6.1 - O presente instrumento reger-se-á por seus termos e condições, podendo ser rescindido de 
pleno direito a critério da parte inocente, independente de notificação judicial ou extrajudicial, com 
aplicação à parte infratora da penalidade prevista, quando ocorridas quaisquer das seguintes 
hipóteses: 
 

6.1.1. Quando houver desistência por parte do CLIENTE, respondendo a efetuar o restante do 
pagamento total do contrato havendo parcelamento. 
6.1.2. Quando houver desistência por parte do CLIENTE, dispondo a não receber o restante dos 
pagamentos oriundos deste contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA - INTERPRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOOGLE 
 
6.2 - Plataforma Google e ficha cadastral da empresa no Google Meu Negócio 
 

6.1.1. O CLIENTE fica ciente de que todos os serviços prestados serão efetuados em plataformas 
online de terceiros como o Google, Google Meu Negócio onde há necessidade de tempo para 
indexação, para os mecanismos atualizarem as informações necessárias para buscas efetivas. 
6.1.2. O CLIENTE fica ciente de que a indexação do Google e Google Meu Negócio pode levar o 
perfil da empresa do CLIENTE desde o primeiro lugar no ranqueamento de posições orgânicas 
destinadas as fichas cadastrais do Google Meu Negócio, quanto às demais posições, sofrendo 
influência direta do mercado que o CLIENTE atua, posição geográfica do usuário que efetua 
busca ativa, velocidade de conexão do usuário, sistema operacional que o usuário utiliza, 
equipamento eletrônico utilizado pelo usuário, pesquisa específica por produtos e serviços. 



 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS BARREIRAS 
 
7.1 - O CLIENTE fica ciente de que a inclusão do aplicativo é de exclusividade da LUIZ SILVA 
COMUNICAÇÃO para as contas da empresa no: Google Meu Negócio como Proprietário até o término 
deste instrumento contratual. 
 
7.2 - Este contrato poderá ser atualizado a qualquer momento pela Agência de Marketing e 
Propaganda LUIZ SILVA COMUNICAÇÃO, com o envio do documento atualizado por e-mail fornecido 
pelo CLIENTE. 
 
7.3 - O aplicativo Turbo Pesquisa junto com a LUIZ SILVA COMUNICAÇÃO tem ciência da política de 
terceiros do Google para a utilização dos serviços como parceiros, bem como fornecimento de acesso 
a API e sua utilização para fins comerciais e de valor sendo assim seguirá todas as diretrizes que a 
própria empresa Google repassa a seus parceiros comerciais para o produto em exclusividade Google 
Meu Negócio.  
 
CLÁUSULA OITAVA - TEMPO DE CONTRATO 
 
8.1 - Este instrumento contratual terá validade de 365 dias a partir da data do primeiro pagamento. 
 
CLÁUSULA NONA – FORO 
 
9.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Uberlândia-MG para eventuais soluções de questões 
decorrentes deste contrato. E assim por estarem justos e acordados dá se início ao licenciamento do 
aplicativo, a partir da autorização e confirmação eletrônica pelo CLIENTE com o consentimento do 
mesmo, dos termos apresentados e descritos neste instrumento contratual. Para efeito de arquivo 
será indexação a autorização eletrônica a este instrumento contratual.  
 

 
 
 
 

UBERLÂNDIA, 01 DE OUTUBRO DE 2019 
Todos os direitos reservados | luizsilvacomunicacao.com.br 

turbopesquisa.com.br 
  


