
 Termos e Condições de Uso do Club Narciso 

Os presentes Termos e Condições de Uso do “SUPER CLUBE NARCISO” tem por objetivo informar ao Usuário as condições de utilização dos benefícios, exclusivamente, junto ao “Atacadão 
doideira”, inscrito no CNPJ nº 41.503.645/0001-24, com endereço na Av Santos Dumont, nº 3526, Recreio Ipitanga, Lauro De Freitas, Bahia, Cep 42.700-170. 

A Narciso Enxovais poderá alterar ou modificar esses Termos e Condições, bem como a sua Política de Privacidade a seu exclusivo critério, a qualquer momento, e as alterações entrarão em vigor 
imediatamente após sua publicação, exceto em caso de disposição legal em contrário.  

Condições e Regras Gerais 

Cláusula 1.1: O clube de compras é um modelo de negócios baseado nos princípios da exclusividade de produtos ofertados e da compra recorrente. A partir de uma autorização e do pagamento de 
uma taxa anual, o Usuário passa a integrar um grupo exclusivo que têm direito a uma série de benefícios durante o prazo de 12 (doze) meses. Somente poderão se associar ao “SUPER CLUBE 
NARCISO”, as pessoas naturais, inscrição no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), e que preencherem corretamente a ficha de associação. O cartão do titular também dá direito a 1 (um) cartão para 
uso pessoal e intransferível. 

Cláusula 1.2: Ao se associar ao “SUPER CLUBE NARCISO”, o Usuário está sujeito às regras vigentes (dispostas neste instrumento e na legislação vigente). Essas regras poderão ser alteradas pelo 
Grupo Narciso Enxovais, a qualquer momento, sem necessitar do consentimento prévio do Usuário, sem ônus para o Grupo Narciso Enxovais, desde que tais alterações sejam comunicadas pelo 
Grupo Narciso Enxovais com antecedência, assim caso o usuário discorde poderá encerrar sua associação. As comunicações serão encaminhadas para o e-mail informado no ato dessa associação 
e/ou comunicação em loja. 

Anuidade de Associação 

Cláusula 2.1: O valor da anuidade deverá ser pago no ato da associação. O valor vigente da anuidade é de R$ 100, 00 (Cem Reais), e poderá ser alterado sem necessidade de comunicação prévia. 
Esse valor poderá ser pago por meio de cartão de débito, crédito (podendo ser parcelado em até 3 vezes) ou dinheiro na loja física, no ato da associação. 

Cláusula 2.2: O benefício é exclusivo para o assinante, que terá direito a mais um cartão adicional, com o preço promocional da anuidade de R$ 50,00 (cinquenta reais), caso queira adquirir o 
benefício para algum familiar.  

Documentos Necessários 

Cláusula 3.1: Na adesão ou troca de titularidade, o usuário titular deverá apresentar um documento original com foto e informar a numeração do CPF do titular, bem como seus dados de contato (e-
mail e celular). 

Cláusula 3.2: A finalidade da coleta dos dados pessoais no momento do cadastro é destinada, exclusivamente, para verificação da veracidade dos dados fornecidos pelo cliente; confecção do cartão 
do beneficiário; envio de comunicados relativos a cobranças e marketing; pleno funcionamento dos serviços disponibilizados pelo clube de compras. 

Cláusula 3.3: Desde já, autoriza o Usuário o envio, por meio de e-mail, SMS e aplicativos de conversa, de informativos, promoções e publicidades relacionadas a Narciso Enxovais. 

Renovação 

Cláusula 4.1: A validade do seu cartão “SUPER CLUBE NARCISO” expira ao término de 12 (doze) meses a contar da data de confirmação da proposta ou renovação anterior, podendo o mesmo ser 
renovado a pedido do Usuário. 

Perda, roubo ou furto 

Cláusula 5: Em caso de perda, roubo ou furto do cartão, o sócio deverá comunicar imediatamente na sede do Atacadão Doideira a ocorrência, para emissão de um novo cartão do beneficiário.  

Regras de uso 

Cláusula 6.1: O cartão do beneficiário é válido somente no ATACADÃO DOIDEIRA, e deverá ser apresentado no ato do pagamento. A utilização do cartão do beneficiário estará sujeita às regras e 
condições vigentes no presente termo de condições e de acordo com os descontos disponibilizados no dia. 

Cláusula 6.2: Ao aderir ao clube de compras, fica o Usuário ciente, e desde já, expressa sua anuência com o formato de comercialização dos produtos, que poderá se dar através de venda em 
unidades ou apenas em packs. O Atacadão Doideira se preocupa em indicar ao consumidor, de modo claro e objetivo, quais produtos são vendidos no varejo e quais são vendidos apenas no 
atacado, com preço reduzido, comprometendo-se o sócio a respeitar a forma de comercialização indicada para o produto de interesse, não violando a embalagem de produtos vendidos apenas em 
packs. 

Cláusula 6.3: A utilização indevida do cartão do beneficiário por terceiros, e demais fraudes no ato do pagamento das mercadorias no caixa, são atos que podem caracterizar  o cancelamento do 
cartão do beneficiário, sem estorno do valor da anualidade.  

Cláusula 6.4 Para ter acesso a ofertas e benefícios exclusivos, deverá o Usuário comunicar, no ato da compra, que é assinante do clube de benefícios, mostrando o cartão do beneficiário.  

Cláusula 6.5: Em caso de fraude ou identificação de conduta de má fé por parte do Usuário, o Clube Narciso se reserva o direito de cancelar a associação, sem necessidade de devolução da 
anualidade vigente. 

Cláusula 6.6: Para cancelar o seu cartão de sócio, o titular deverá dirigir-se ao balcão de atendimento do Atacadão Doideira e solicitar o cancelamento, não sendo a anualidade vigente devolvida.  

Cláusula 6.7: Em caso de cancelamento antes do prazo de 1 (um) ano de vigência do cartão, não haverá o estorno proporcional da anualidade, não sendo devido ao usuário nenhum tipo de 
devolução, somente sendo realizada a devolução caso de “desistência” do usuário no prazo de 72h (setenta e duas horas) da adesão, e desde que não tenha sido realizada qualquer compra com 
utilização do benefício, sendo esta a única condição de rescisão onde haverá a devolução do valor pago pela anualidade. 

 Aceitação dos Termos e Condições gerais de uso do Club Narciso. 

Cláusula 7.1: Ao utilizar o “SUPER CLUBE NARCISO”, o Usuário compreende, aceita, concorda e é vinculado automaticamente a estes Termos e Condições.  

Cláusula 7.2: A Narciso enxovais poderá modificar ou descontinuar o Clube Narciso, suas funcionalidades e descontos concedidos a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio e sem que 
seja devida qualquer indenização em razão destes atos. 

Objetivo que a Narciso Enxovais deseja alcançar mediante o tratamento dos seus dados pessoais. 



Cláusula 8.1: Para a realização do cadastro no “SUPER CLUBE NARCISO” e ser beneficiário das ofertas exclusivas, será necessário o fornecimento de dados cadastrais, tais como: Nome, e-mail, 
telefone, CPF e RG. O Usuário manifesta seu consentimento livre, informado e expresso, acerca de todo o conteúdo destes Termos e Condições e da utilização dos seus dados pessoais para o 
objetivo desejado, disposto na cláusula 3.2 e 3.3. 

Cláusula 8.2: Para fazer compras por meio do “SUPER CLUBE NARCISO”, o Usuário possui a seguinte opção de pagamento: Cartão de crédito (com a quantidade de parcelas constantes na oferta 
exclusiva), Débito ou Dinheiro.  

Cláusula 8.3: O Usuário declara que os dados fornecidos são verídicos e de sua titularidade, garantindo a autenticidade dos dados pessoais fornecidos e se declarando o único responsável, civil e 
criminalmente, por quaisquer danos ou prejuízos a que a inexatidão ou falta de veracidade dos dados venha a causar à Narciso Enxovais ou a terceiros. 

Cláusula 8.4: O Usuário será responsável pela veracidade, validade e precisão dos dados por ele fornecidos no seu cadastro, devendo mantê-los atualizados, devendo informar à Narciso Enxovais 
no caso de alguma mudança.  

Declarações do Usuário 

Cláusula 9: Ao aceitar os presentes Termos e Condições, o Usuário declara que: 

a) é civilmente capaz, de acordo com a legislação brasileira; 

b) utilizará o “SUPER CLUBE NARCISO” apenas para os fins aos quais se destina; 

c) está ciente de que não poderá reproduzir, imitar, exibir, copiar, transformar, desmontar, distribuir, alugar, fornecer, colocar à disposição do público, através de qualquer modalidade de comunicação 
pública, quaisquer dos conteúdos disponíveis no “SUPER CLUBE NARCISO”, especialmente os que sejam protegidos pelos direitos de Propriedade Intelectual; 

d) reconhece que suas credenciais de utilização do “SUPER CLUBE NARCISO” são de sua única e exclusiva responsabilidade, não devendo ser compartilhadas com terceiros. Desse modo, o 
Usuário é exclusivamente responsável por compras ou acessos indevidos realizados por meio de suas credenciais, decorrentes, inclusive, de eventual uso inadequado ou negligente destas; 

Isenção de Responsabilidade da Narciso Enxovais 

Cláusula 10: Ao aceitar os presentes Termos e Condições, o Usuário está ciente que a Narciso Enxovais não se responsabiliza por danos e prejuízos de toda natureza que venham a decorrer do 
conhecimento que terceiros não autorizados possam ter acesso a quaisquer dados disponíveis no cadastro do “SUPER CLUBE NARCISO” ou por falhas e erros decorrentes de serviços prestados 
por terceiros, tais como, mas não se limitando aos serviços de instituições de pagamento ou de entrega. 

Contato com a Narciso Enxovais 

Cláusula 11: O contato do Usuário com a Narciso enxovais, a respeito de quaisquer ocorrências relacionadas ao “SUPER CLUBE NARCISO” deverá ocorrer pessoalmente na loja física do “Atacadão 
doideira”, e somente será considerado como válido por meio do contato direto com o gerente, que irá cadastrar a ocorrência e passar diretamente ao setor responsável para resolução, estando o 
Usuário ciente que terá a Narciso Enxovais o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resolução da ocorrência.  

Privacidade e proteção dos Dados Pessoais 

Cláusula 12.1: A Narciso Enxovais tratará dados pessoais em consonância com a Lei Federal n.º 13.709/2018 (“LGPD”) e demais regulamentos e normas aplicáveis ao tema, respeitando a privacidade 
do Usuário e a proteção dos dados pessoais que nos são confiados. 

Cláusula 12.2: A forma como coletamos, armazenamos e tratamos os dados dos Usuários, bem como para quais finalidades eles poderão ser utilizados, foram devidamente informado para o Usuário, 
estando o mesmo ciente e confirmando seu consentimento. 

Cláusula 12.3: O Usuário declara estar ciente de que seus dados pessoais poderão ser compartilhados com outras empresas do Grupo Narciso Enxovais e com terceiros que sejam seus parceiros 
comerciais formais, desde que tais parceiros respeitem as mesmas condições para tratamento de dados pessoais, garantindo o sigilo e o correto manuseio dos dados compartilhados, nos termos 
da legislação aplicável. 

Cláusula 12.4: O Usuário poderá, a qualquer tempo, solicitar os seus direitos enquanto Titular de Dados Pessoais, por meio do canal referidos na cláusula sexta. 

Disposições gerais 

Cláusula 13.1: A renúncia ou omissão da Narciso Enxovais em exercer, por qualquer motivo, os direitos a ele conferidos nestes Termos e Condições não importará desistência ou renúncia de 
quaisquer outros direitos subsequentes, exercitáveis em função de inadimplemento ou infração contratual por parte do Usuário. 

Cláusula 13.2: Na hipótese de qualquer disposição destes Termos e Condições ser declarada nula ou inexequível, tal nulidade ou inexequibilidade não afetará quaisquer outras cláusulas, termos ou 
disposições aqui contidas, as quais permanecerão em pleno vigor e efeito, desde que o seu objeto não tenha sido alterado ou prejudicado. 

Cláusula 13.3: O Usuário concorda em não fazer qualquer anúncio público a respeito da existência deste instrumento e seus respectivos termos e condições. 

Cláusula 13.4: A Narciso Enxovais e Usuário são partes independentes, não resultando esta relação na criação de qualquer sociedade, franquia, representação de vendas ou relações que não as 
expressamente previstas nestes Termos e Condições. 

Cláusula 13.5: Estes termos, em regra, permanecerão vigentes por tempo indeterminado. 

Cláusula 13.6: O Grupo Narciso enxovais se reserva o direito de retirar os descontos concedidos, a qualquer momento e sem necessidade de prévio aviso, por iniciativa própria ou por exigência de 
um terceiro, àqueles Usuários que descumprirem estes Termos ou a Lei vigente. 

Cláusula 13.7. Para dirimir quaisquer controvérsias relacionadas a estes Termos e Condições, fica eleito o Foro da Comarca da Capital, Estado da Bahia, em detrimento de qualquer outro. A Lei 
aplicável é a do Brasil. 

 

Assinatura do Usuário: _________________________________ 

CPF do usuário: ______________________________________ 


