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M&M EVENTOS LTDA., com sede na Rua Catequese, 227, 5° andar, conjunto 52, CEP 05502-020, inscrita 

no CNPJ sob o n.º 60.266.590/0001-20, doravante denominada “M&M”, vem pela presente divulgar a sua 

política de vendas para participação em seminários e cerimônias de premiação (doravante denominado 

Eventos), 

 

Considerando que os termos do presente instrumento regulam as condições para participação nos Eventos 

realizados pela M&M,  

 

Considerando que realizará a inscrição aquele que (doravante denominado Inscrito) pretender participar 

dos seminários e cerimônias de premiação realizados pela M&M, 

 

Considerando que o Inscrito deverá ler e se cientificar sobre os termos e condições do presente 

instrumento, obrigando-se a cumprir as regras e condições a seguir expostas, além de cumprir o 

regulamento do evento, 

 

A M&M passa a divulgar as informações essenciais sobre sua política de vendas, conforme segue, a saber: 

 

1 - FINALIDADE 

 

1.1. A finalidade do presente instrumento é estabelecer premissas para aquisição de créditos e 

inscrições para a participação nos eventos realizados pela M&M. 

 

2 - COMPRA DE CRÉDITO/INSCRIÇÕES E CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO 

 

2.1. O formulário de venda deverá ser totalmente preenchido pelo INSCRITO, sendo de sua 

responsabilidade o fornecimento preciso das informações, para que não comprometa a efetivação da 

aquisição.  

 

2.2. Para a compra de créditos, a princípio, não haverá a obrigatoriedade de utilização no momento 

da aquisição, ou seja, o cliente poderá adquirir crédito e posteriormente utilizá-los, observando os prazos 

estabelecido pela M&M. 

 

2.3. Nos pagamentos através de boleto bancário e/ou invoice, a confirmação do pagamento se dará 

no prazo de 03 a 07 dias úteis a contar de sua efetivação. 

 

2.4. A M&M receberá da instituição financeira a confirmação de pagamento, ocasião em que emitirá a 

respectiva nota fiscal e disponibilizará o crédito e/ou inscrição adquirido para utilização. 

 

2.5. O não pagamento do boleto bancário no prazo de vencimento ali estabelecido ou a negativa da 

operadora de cartão de crédito na liberação do pagamento ocasionará o cancelamento automático da 

compra do crédito e/ou inscrição, nesse sentido, o inscrito deverá realizar novamente a compra do crédito 

e/ou inscrição.  

 

2.6. O boleto bancário vencido não deverá ser pago.   

 

2.7. É obrigação do inscrito observar os prazos estabelecidos para a compra de créditos e/ou convites, 

na medida em que os prazos são improrrogáveis.  
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2.8. No caso de compra de crédito o prazo para a utilização será obrigatoriamente até a data limite 

que consta na tabela de preços*, sendo que, o valor cobrado será aquele ali indicado, considerando as 

datas ali indicadas na data de compra. 

 

*Compras realizadas no período de INSCRIÇÕES ESTENDIDAS, poderão sofrer eventual cobrança adicional 

que será informada no ato da compra. 

 

2.9. Para as inscrições realizadas dentro do período de INSCRIÇÕES ESTENDIDAS, até o encerramento 

das inscrições, haverá cobrança adicional, conforme informado na TABELA DE PREÇOS vigente no ato da 

inscrição.    

 

3 - PREÇO  

 

3.1. O preço a ser pago está informado na área “TABELA DE PREÇOS” do site e será aplicada a tabela 

vigente a época da compra. O preço poderá variar de acordo com a política de vendas da M&M e toda 

informação será prestada no site do evento. 

 

4 - COMPRAS AGUARDANDO PAGAMENTO 

 

4.1. Para créditos e/ou compras com o status “Aguardando pagamento”, será considerado pela M&M 

que o Inscrito está ciente da compra, autorizando, também, a cobrança dos respectivos valores ainda não 

pagos, sendo que tais valores poderão ser cobrados pela via extrajudicial ou judicial, inclusive com a 

remessa de seu nome aos órgãos de restrição de crédito. Em tempo, tais ações não implicarão no 

cancelamento automático da inscrição e não serão passíveis de restituição ou devolução, conforme os 

termos estabelecidos no presente instrumento. 

 

5 - POLÍTICA DE CANCELAMENTO   

 

5.1. O Inscrito que desejar cancelar sua participação no evento deverá requerer exclusivamente por 

escrito sua desistência e a devolução da quantia paga através do envio de e-mail para o seguinte correio 

eletrônico:  financeiro@grupomm.com.br   

 

5.2. Os pedidos de cancelamento e restituição de valores serão atendidos desde que requeridos até 

30 dias antes do prazo final das inscrições e sejam instruídos na forma aqui prevista, ficando estabelecido 

entre as Partes que a M&M está desobrigada em efetivar quaisquer cancelamentos que não sejam 

requeridos de acordo com os termos estabelecidos no presente instrumento.  

 

5.3. Sobre o valor total pago pelo inscrito será cobrado taxa de cancelamento no percentual de 20% 

(vinte por cento), a título de despesas administrativas. 

 

5.4. A M&M terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para avaliar e aprovar o pedido de cancelamento, 

contados a partir da data de solicitação, sendo que para fins de devolução a M&M considerará o valor 

efetivamente pago pelo inscrito na data da aquisição. 

 

5.5. Os pedidos de cancelamento que ocorrerem durante os 30 dias que antecedem o Evento não 

serão atendidos, todavia, aqueles que requererem na forma aqui estabelecida, através do correio 

eletrônico aqui informado, poderão ter o valor pago convertido em créditos para utilização em outros 
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eventos realizados pela M&M. Ao valor convertido aplicar-se-ão os descontos previstos no presente 

instrumento, devendo, o Cliente, complementar a diferença de valores, para a aquisição de participação 

em novo Evento. 

 

6 – DIREITOS DE IMAGEM E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

6.1.  O evento será filmado, gravado e fotografado para publicação, transmissão online, retransmissão, 

reprodução ou divulgação em TV, cinema, rádio, internet, publicidade ou qualquer outro veículo de 

comunicação, produção de DVD e Home Vídeo.  

 

6.2.  Todas as informações, materiais, imagens, textos, arquivos digitais, marcas, tecnologias, 

softwares, sinais distintivos e demais bens imateriais que você tenha acesso são protegidos por legislação 

de direitos autorais, marca, software e outras relativas à propriedade intelectual e de imagem, sendo de 

propriedade da M&M, de suas licenciantes, ou de seu legítimo titular, ficando vedado o uso sem a devida 

autorização prévia e expressa nesse sentido.  

 

6.3.  É proibida a reprodução, divulgação e armazenamento, total ou parcial, de qualquer conteúdo 

que você tenha acesso sem prévia autorização do seu titular. 

 

7 - VIGÊNCIA 

 

7.1. O presente instrumento vigerá a partir da data de aquisição do crédito, pelo inscrito, até o 

cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas partes. 

 

CONTATO  

 

Dúvidas e reclamações serão encaminhadas através do “fale conosco”, via site, ou através dos e-mails  

atendimentoeventos@grupomm.com.br e financeiro@grupomm.com.br 
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