
 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

 
Do Objeto: 

Este instrumento tem força e efeito de acordo entre as partes e tem a finalidade de registrar e 
estabelecer as regras e condições básicas que envolvem os serviços de divulgação de informações 
de Empresas ou Pessoas Físicas Fornecedoras de Equipamentos, Produtos ou Serviços, aqui 
denominada ANUNCIANTE, destinados a Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Instituições de 
Ensino na Área da Saúde. 

 
Prestador dos Serviços de Divulgação: 

 Os serviços de divulgação são prestados através do GFH - Guia Fornecedor Hospitalar, 
doravante denominado apenas GFH, criado e administrado pela JS Organização, Produções e 
Serviços Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 00.000.360/0001-93, utilizando o nome fantasia JS 
Multimídia, sediada em São Paulo Capital. 

Como plataforma básica de divulgação e realização dos serviços, o GFH utiliza o formato de um 
“Portal  Eletrônico” através de website com 
endereço: www.guiafornecedorhospitalar.com.br, e apoio de outros meios de comunicação 
com o público alvo, como as redes sociais, e-mail marketing e revistas especializadas na área. 

Além dos anúncios dos fornecedores, o portal GFH contribui com os usuários divulgando e 
publicando Informações, Orientações, Material Didático e Artigos, selecionadas de órgãos 
oficiais, instituições ou convidados especializados da área da saúde, que possam contribuir com o 
aprimoramento profissional. 

 
Anunciante: 

 Como ANUNCIANTE estão as Empresas ou Pessoas Físicas, especializadas no fornecimento de 
Equipamentos, Produtos e Serviços para a área da saúde e que tenham interesse na divulgação de 
suas informações através do portal GFH - Guia Fornecedor Hospitalar. 

 
Usuário (Consultas/Pesquisa): 

 Denominamos USUÁRIO de Consulta/Pesquisa, o representante de Hospitais, Clínicas, 
Laboratórios e Instituições de Ensino na Área da Saúde, interessado em contatar e fazer negócios 
com os Fornecedores que constam do Guia Fornecedor Hospitalar, bem como, é considerado 
USUÁRIO, qualquer visitante do GFH interessado nas informações publicadas e disponibilizadas 
no Portal sem qualquer restrição de acesso. 



 
Relação: Anunciante e o GFH 

 Os Serviços de Divulgação são prestados ao ANUNCIANTE de forma GRATUITA, sem a 
incidência ou o pagamento de mensalidades e tem vigência de doze meses, a partir do interesse 
registrado por parte da Empresa Fornecedora, através da “Ficha de Cadastramento para 
Inclusão no GFH” disponível na aba “Inclua sua Empresa”. 

Após a implantação do anúncio através da lâmina resumo e da página personalizada, tem início o 
Serviço Gratuito de Divulgação, durante o período de vigência do anúncio. 

A GRATUIDADE do serviço de divulgação não cobre, obviamente, a despesa com a criação e 
programação da página personalizada, a exemplo de qualquer veículo de comunicação que 
oferta o espaço para anúncio, cabendo ao Anunciante o fornecimento da peça a ser publicada. 
Portanto, é de responsabilidade da Empresa Anunciante no GFH, o reembolso das despesas com 
a implantação de sua página web personalizada, envolvendo diagramação, produção, 
programação da página, apresentação para aprovação, publicação e cobertura 
das atualizações, quantas vezes forem necessárias durante o período de vigência. 
 

• A despesa a ser reembolsada com a criação, diagramação e programação para a 
implantação da página personalizada, cobrindo, inclusive, qualquer atualização no 
 período de vigência, tem o valor atual de R$ 780,00; 
 

• Se não quiser criar a sua página conosco, não tem problema! Encaminhe o arquivo em 
“html” por e-mail antes de fazer o cadastramento, para que possamos avaliar a 
compatibilidade com o website GFH.  
Sendo compatível, a despesa a ser reembolsada será apenas da produção da lâmina básica 
padrão e a programação e ajustes do arquivo encaminhado a título de manutenção, em 
total de R$ 390,00; 
 

• Na renovação do período de vigência, de acordo com as condições de atualização, o 
reembolso será de apenas 50%. 

 
Essa despesa de R$780,00, por se tratar de reembolso dos serviços, poderá ser liquidada com 
50% no ato do cadastramento para início dos trabalhos de produção da página personalizada e o 
saldo  após 30 dias após o primeiro vencimento. Para as despesas com implantação de arquivos 
remetidos pelo anunciante ou renovação do período de vigência, o pagamento será À Vista. 
 
Na ocorrência de falta do reembolso total, o portal GFH reserva-se o direito de retirar a página do 
ar, sem qualquer tipo de devolução do valor parcial liquidado por ocasião do cadastramento. 
 
A cobrança será feita através de boleto bancário com vencimento para 5 (cinco) dias após o 
cadastramento. 

 Para a página personalizada do ANUNCIANTE não existe limitação para a área vertical utilizada, 
prevalecendo sempre o bom senso com relação a objetividade das informações sobre os produtos 
e/ou serviços oferecidos. 

O período de vigência definido para o anúncio, tem a finalidade de condicionar o ANUNCIANTE 
a avaliar e atualizar as informações de sua página personalizada, pelo menos uma vez a cada doze 
meses, independentemente da manutenção técnica ser constante. 

 



 

As renovações sucessivas serão realizadas automaticamente, com a mesma vigência de doze 
meses. Porém, se não existirem, na ocasião da renovação, alterações estruturais ou produção de 
nova página completa, o custo a ser reembolsado será apenas da parte que cabe à manutenção da 
página e cobertura de possíveis atualizações durante o novo período. 

Todo o trabalho de divulgação do portal GFH é mantido e patrocinado pela JS Multimídia, por 
Anunciantes Destacados na página principal, páginas do menu “Informativos” e por Apoiadores. 

A JS Multimídia, como administradora do portal GFH, se reserva o direito de avaliar e corrigir a 
qualquer tempo todos os custos envolvidos, buscando garantir dessa forma a continuidade da 
GRATUIDADE das publicações oferecida às Empresas Fornecedoras. 

 
A aceitação e concordância com estes “Termos e Condições de Uso” trará ao 
ANUNCIANTE a obrigatoriedade de manter as informações prestadas em sua lâmina básica e 
página personalizada, sempre atualizadas. Dessa forma garantiremos sempre a qualidade das 
informações prestadas aos USUÁRIOS que acessam e consultam o portal GFH. 

No “www.guiafornecedorhospitalar.com.br”, o conteúdo da aba “Sobre o GFH”, é parte 
integrante deste “Termo e Condições de Uso”, por tratar de detalhamento do funcionamento 
e apresentação do portal GFH - Guia Fornecedor Hospitalar. 

O portal GFH - Guia Fornecedor Hospitalar e seus administradores, não participam de 
qualquer negociação entre fornecedores anunciantes e compradores. Sendo as informações sobre 
cada Empresa ANUNCIANTE de inteira responsabilidade das mesmas. Portanto, o GFH está 
limitado apenas a prestar serviço de divulgador, sem qualquer responsabilidade ou participação 
sobre as negociações. 

Estas informações estão mais detalhadas na aba do portal: “Sobre o GFH” que é parte 
integrante deste termo. 

 
GUIA FORNECEDOR HOSPITALAR 
Administração: JS Multimídia 

 


