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TERMOS E CONDIÇÕES  

INNOSCIENCE DIGITAL CONNECTION 

 

 

Ao visitar nosso site e/ou contratar nosso serviço, você concorda com os seguintes Termos e 

Condições.  

 

OBJETO 

 

Os serviços objeto do presente Termos e Condições consistem na realização, por parte da 

Contratada (Innoscience Consultoria) para a Contratante, dos serviços de consultoria em 

curadoria e contato com Startups no programa “Digital Connection”, com metodologia para 

briefing do desafio da Contratante e proposta comercial pela Startup, sem a necessidade de 

reuniões e/ou encontros presenciais, em busca de solução ao desafio de negócio da 

Contratante. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

A Contratante se responsabiliza pelo preenchimento dos dados de contato e do desafio de 

negócio, certificando-se de sua veracidade e que seu cadastramento não cause nenhum 

prejuízo ou constrangimentos a terceiros. 

 

Após a submissão do formulário de contato e desafio, a Innoscience Consultoria retornará em 

até 1 dia útil sobre a aderência do mesmo ao Digital Connection. A Contratada reserva o direito 

de recusar o serviço a qualquer pessoa caso entenda que não há aderência ao programa 

Digital Connection. Neste caso, o Contratante não efetuará pagamento. 

 

O desafio sendo aderente ao Digital Connection, será feito o contato por e-mail com a 

Contratante para orientações de pagamento, de acordo com o plano selecionado. 

 

Os pagamentos serão realizados através de remessa bancária em favor da Contratada, 

servindo o respectivo comprovante como recibo de pagamento e prova de quitação. 

 

Após a quitação do pagamento, os serviços de consultoria da Contratada no programa Digital 

Connection serão iniciados. 
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Os serviços envolvidos pela Contratada serão: ligação de um consultor para detalhar o desafio 

de negócio da Contratante, documentar o desafio detalhado, curadoria com a sugestão de 5 

Startups que possam atender ao desafio, apoio com metodologia para brienfing de demanda a 

ser orçada pela Startup, contato com até 3 startups selecionadas pela Contratante para que 

estas enviem suas propostas comerciais, metodologia no padrão das propostas comerciais das 

Startups, metodologia para desenho do piloto a ser executado pela startup que a Contratante 

aprove orçamento. 

 

A Contratante não é obrigada a aprovar um ou mais orçamentos recebidos pelas Startups para 

contratação dos respectivos serviços ofertados.  

 

A Contratada se isenta de qualquer responsabilidade na entrega de serviços das startups à 

Contratante. Esta passa a ser uma relação comercial direta entre estas outras partes, 

Contratante e Startup. 

 

Por ser tratar de um serviço consultivo e indicativo, a Contratada não garante que os serviços, 

informações ou curadoria de Startups vão atender às suas expectativas da Contratante. 

 

O tempo de execução do programa Digital Connection depende do tempo de retorno com as 

informações necessárias e solicitadas pela Contratada à Contratante para a evolução das 

etapas do programa. 

 

Caso a Contratante extrapole os prazos estipulados nas etapas do programa Digital 

Connection, a Contratada reserva o direito de interromper e cancelar a prestação de serviço, 

sem a necessidade de reembolso, mesmo parcial, do montante pago pela Contratante. 

 

A Contratante concorda em não reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar 

qualquer parte do Serviço, sem a permissão expressa por escrito da Contratada. 

 

A Innoscience Consultoria reserva o direito de, a qualquer momento, modificar as 

características dos planos, bem como os valores. Assim como, modificar ou descontinuar o 

Serviço (ou qualquer parte ou conteúdo do mesmo) sem notificação em qualquer momento. 

 

As perguntas sobre os Termos e Condições devem ser enviadas para nós através do 

digital@innoscience.com.br 


