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CONTRATO DE SOLICITAÇÃO DE SELO DO INSTAGRAM 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços. 

 

CONTRATANTE: LINEKER ANTONIO PIRES DA SILVA, nacionalidade Brasileira, portador 

do CPF n° 044324591, residente e domiciliado na RUA 52, Q. B-26, L. 1-13-A, APART – 

1708, ED-COND METROPOLITAN SIDNEY SMARTSTYLE, JARDIM GOIAS, CEP: 

748110200 GOIANIA GO BRASIL, Nome do usuário no Instagram @LINEKER   

 

AS PARTES ACIMA IDENTIFICADAS TÊM, ENTRE SI, JUSTO E ACERTADO O 

PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SE REGERÁ PELAS 

CLÁUSULAS SEGUINTES E PELAS CONDIÇÕES DE PREÇO, FORMA E TERMO DE 

PAGAMENTO DESCRITAS NO PRESENTE. 

 

DAS CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O CONTRATADO, declara que é uma prestadora de serviços, e que prestará o serviço de 

solicitação de selo de autenticidade da CONTRATANTE acima qualificado na rede social 

Instagram pelo painel de controle do Facebook. 

 

CLAUSULA SEGUNDA – CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO 

 

O CONTRATADO se responsabiliza por regularizar e seguir os Termos de Uso e Diretrizes 

da Comunidade do Instagram e manter os critérios a seguir: 

 

Parágrafo 1: Ser uma conta autêntica, a conta da CONTRATANTE deve representar uma 

pessoa real ou uma entidade ou empresa registrada. 
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Parágrafo 2: Ser uma conta única, a conta da CONTRATANTE deve ser a única presença 

da pessoa ou empresa que representa. Apenas uma conta por pessoa ou empresa pode ser 

verificada, com exceções para contas específicas de idiomas. Não será verificado a conta 

de interesse geral (por exemplo, @puppymemes). 

 

Parágrafo 3: A conta precisa estar completa, a conta da CONTRATANTE deve ser pública e 

ter uma biografia, uma foto do perfil e pelo menos uma publicação. O perfil não pode conter 

links para que as pessoas o adicionem em outros serviços de redes sociais.  

 

Parágrafo 4: Ser uma conta notável, a da CONTRATANTE deve representar pessoas, 

marcas ou entidades famosas e muito pesquisadas. É analisado as contas que aparecem 

em várias fontes de notícias. Não consideramos conteúdo promocional ou pago como fontes 

para análise. 

 

 

 

CLAÚSULA TERCEIRA  

 

O CONTRATANTE declara ter plena ciência e o mais amplo e geral conhecimento de que, 

durante a vigência do contrato não é permitido realizar alterações no nome do usuário da 

conta, está no modo público, e manter o perfil de acordo com a CLÁUSULA SEGUNDA. 

 

CLÁUSULA QUARTA. 

 

O CONTRATANTE declara ter ciência que o valor pago refere-se aos serviços realizados 

pela CONTRATADO para solicitar o selo de autenticidade e compete ao Facebook analisar 

e conceder a autenticidade. Portanto, não haverá reembolso do valor pago. 

 

CLAUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO 

 

O CONTRATANTE efetuará o pagamento ao CONTRATADO, no valor de R$ 2.000,00 reais 

mais um vídeo de indicação de no gravado em alta resolução na horizontal.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhelp.instagram.com%2F365041933611384&h=AT05DbCtvRnpjDCy6GzRFhk4pT47PHUwfZ8fyBmlIzj8V9oqR6jMbmbqUgWQH-gW3GA9P0Td9c7oM6C34oiKPaDICwXc1uBmmcdyAJo5rii45-I-edFRuOl4Fdu4JMtmip_hvA
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CLÁUSULA SEXTA – PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 

 

O CONTRATADO pede o prazo de 30 A 40 dias úteis para que solicitação seja realizada a 

partir da entrega da documentação citada. 

 

CLÁUSULA SETIMA – GARANTIA 

 

Caso o selo de autenticidade seja negado na primeira solicitação, o CONTRATADO garante 

que por no mínimo doze meses, serão realizadas novas solicitações a cada trinta dias 

mediante a apresentação de novas fontes online pelo o CONTRATANTE, O 

CONTRATANTE tem total ciência de que não poderá realizar qualquer alteração descritas 

na CLAÚSULA TERCEIRA. 

 

CLAÚSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

 

O contrato terá vigência por 24 meses contados a partir da publicação do resumo da 

solicitação no painel de controle do Facebook, admitida a prorrogação, nos termos de selo 

do site da CONTRATADA no que for pertinente. 

 

CLÁUSULA NONA – INADIMPLÊNCIA 

 

1§ em caso de inadimplência o contratante pagará o valor integralmente com multa de 5% 

mais 1% ao dia ao contratante 2§ – O CONTRATADO poderá executar o contrato para 

receber os valores acordados neste e solicitar ao juiz retorno das negativações do CPF ou 

CNPJ do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

AS PARTES ELEGEM O FORO DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, PARA 

QUALQUER DEMANDA JUDICIAL RELATIVA AO PRESENTE CONTRATO, COM 

EXCLUSÃO DE QUALQUER OUTRO. 

 

Sexta Feira, 31 de agosto de 2020. 

 

 

   _______________________________ 

          Assinatura Contratante 

 


