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REGULAMENTO 
 

1. CAMPANHA: 
 

1.1. O presente regulamento tem por objetivo disciplinar sobre a campanha Indica Mais, 
ação de incentivo que tem por objetivo, atendidas certas premissas, estimular as 
vendas do Sistema iScholar por meio de indicações feitas por nossos clientes de base, 
funcionários de escolas ou parceiros, doravante intitulados de INDICADOR/PARCEIRO. 

1.2. A campanha “Indica Mais” é instituída pela Infinitech Tecnologia em Informática LTDA, 
inscrita no CNPJ 07.808.244/0001-44, em benefício a atuais clientes e parceiros que 
preencham os requisitos na cláusula 2 abaixo, e atendam às condições previstas neste 
regulamento. 

1.3. O objetivo da Campanha “Indica Mais” é incentivar a venda do sistema iScholar, 
aumentando a penetração do produto na base de clientes da INFINITECH.  

1.4. A Campanha é instituída, por mera liberalidade, pela INFINITECH em benefício de todos 
aqueles que preencham fielmente os requisitos e condições estabelecidas nesta 
Campanha. 

 
2. PARTICIPAÇÃO: 

 
2.1. Poderão participar da Campanha “Indica Mais” qualquer pessoa que tenha 

relacionamento com potenciais clientes. 
2.2. A elegibilidade na Campanha implica na aceitação integral e irrestrita de todos os 

termos e condições presentes neste regulamento. 
2.3. Fica estipulado que, por força desta Campanha, não se estabelece qualquer vínculo 

empregatício entre a Infinitech e os participantes. 
2.4. É vedada a participação de funcionários da INFINITECH pertencentes ao canal de 

vendas. 
 

3. INDICAÇÕES VÁLIDAS: 
 

3.1. Serão consideradas válidas as indicações para novas aquisições do Sistema iScholar, 
realizadas através de um link no próprio Sistema iScholar, Painel do Professor ou E-mail 
Marketing, com o cadastro das informações na Landing Page da Campanha. 

3.2. Não serão válidas as indicações feitas por proprietários e/ou funcionários da própria 
escola a ser indicada; 

 
4. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 

 
4.1. A Campanha “Indica Mais” tem início em 02 de setembro de 2019, por tempo 

indeterminado. 
4.2. A INFINITECH se reserva ao direito de finalizar a campanha, caso necessário, e sem aviso 

prévio, honrando com as indicações e premiações em andamento. 
 

5. PREMIAÇÃO: 
 

5.1. A Campanha Indica Mais, premiará o INDICADOR/PARCEIRO com um cartão de crédito 
virtual pré-pago, com R$ 300,00 (trezentos reais) de crédito, conforme premissas 
descritas no item 6 deste regulamento.  
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5.2. O cartão poderá ser usado para compras em estabelecimento online, nacionais e 
internacionais, sempre na função crédito à vista. 

5.3. O INDICADOR/PARCEIRO é responsável pelo pagamento de eventuais taxas 
administrativas relacionadas ao cartão. Para saber mais, acesse o site 
www.valepresente.com.br. 

 
6. CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO: 

 
6.1. O pagamento das bonificações ocorrerá 30 dias úteis após o efetivo recebimento da 

primeira mensalidade referente ao novo contrato, contrato este dos clientes indicados, 
não incidindo multa, atualização monetária, juros moratórios em caso de 
inadimplência. 

6.2. Caso o cliente indicado cancele a contratação antes da efetivação da 1ª parcela, o 
indicador/parceiro não terá o direito do recebimento do valor referente à premiação. 
Neste caso, o responsável pelo financeiro entrará em contato com o indicador/parceiro 
e o comunicará, contato este que será feito por telefone e por e-mail. 

6.3. Se a empresa indicada já estiver em contato comercial prévio com a Infinitech e/ou nos 
procurar por outros canais sem mencionar a indicação, essa torna-se nula, não cabendo 
nenhuma bonificação sobre o negócio, mediante apresentação documentada por parte 
da INFINITECH comprovando o fato. 

6.4. No caso de indicação múltipla, ou seja, vários indicadores para o mesmo indicado 
caberão à bonificação aquele que indicar primeiro. 

 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

7.1. A INFINITECH se reserva o direito cancelar a participação e premiação do 

INDICADOR/PARCEIRO na Campanha, caso esteja em discordância com o presente 

Regulamento. 

7.2. Os dados do cliente indicado, bem como do INDICADOR/PARCEIRO são confidenciais e 

serão utilizados apenas pela Infinitech para os fins relacionados com esta Campanha. 

7.3. O INDICADOR/PARCEIRO autoriza a INFINITECH, por tempo indeterminado, a veicular 

seus dados para fins relacionados à presente Campanha, tais como: nome, imagem e 

voz, entre outros, e ainda, se aplicável nos meios de comunicação de livre escolha da 

INFINITECH e outros necessários, para divulgação da Campanha e seus resultados sem 

qualquer ônus à INFINITECH. 

7.4. Ocorrendo motivo de caso fortuito e/ou força maior que o justifique, a INFINITECH 

reserva- se o direito de modificar os critérios de análise e avaliação, bem como a 

mecânica operacional do presente Regulamento, se e quando necessário, mediante 

comunicação ao INDICADOR/PARCEIRO. 

7.5. O não exercício pela INFINITECH de quaisquer direitos a ela assegurados não constituirá 

causa de alteração ou novação, nem prejudicará o exercício dos mesmos direitos em 

épocas ou em situações semelhantes. 

7.6. A INFINITECH abster-se-á de realizar qualquer tipo de pagamento ou vantagem dirigido 

a funcionários públicos de qualquer escalão, a partidos políticos ou a um de seus 

filiados, ou ainda de oferecer presentes ou entretenimentos a qualquer deles, para com 

isso conseguir vantagens ou a consecução dos objetivos previstos neste regulamento. 
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7.7. A participação nesta Campanha serve como declaração de que o INDICADOR/PARCEIRO 

leu, compreendeu e aceitou integralmente todos os termos e as condições deste 

regulamento. 

7.8. Casos omissos serão tratados diretamente entre a INFINITECH e o 

INDICADOR/PARCEIRO. 

7.9. As dúvidas, omissões e/ou decisões extraordinárias não previstas neste regulamento 

serão direcionadas para uma comissão composta de 03 (três) membros da INFINITECH, 

sendo estes os executivos/proprietários, que farão a análise e decidirão as medidas 

adequadas. 

7.10. Este Regulamento está registrado junto ao Oficial de Registro de Títulos e 

Documentos e Civil de PJ, número RTDPJ 3291496, registro 3288552 de 16 de agosto 

de 2019. 

  

 

     


