
Contrato de Adesão ao Clube Do Alquimista 
 
 
 
São as partes deste contrato o CLIENTE ASSINANTE, que adere, neste ato o plano de 
assinatura com a empresa Cervejaria Doutor Duranz Ltda, devidamente inscrita no CNPJ 
29.639.335/001-36, endereço Rua Coronel Veiga Nº 463, Bairro Cel Veiga,Petrópolis, RJ, 
adiante denominada “DOUTOR DURANZ”, ficando desde já certo e ajustado entre as 
partes as clausulas e condições a seguir expostas: 
 
1. Objeto:  
a) O DOUTOR DURANZ oferece mensalmente um plano de assinatura de cervejas e 
growlers de chopp, sendo esses em growlers de vidro ou em growlers pet, em 
quantidade de acordo com a categoria escolhida pelo CLIENTE ASSINANTE, que será 
poderá ser entregue em seu endereço ou retirado no endereço do DOUTOR DURANZ. 
 
 
 
2. Da Adesão: 
a) Mediante acesso ao site do DOUTOR DURANZ, o CLIENTE ASSINANTE deverá concluir 
o seu cadastro e aceitar os termos e condições aqui previstos;  
b) Concluídos os passos acima indicados, este Contrato de adesão considerar-se-á 
celebrado e obrigatório entre as partes, sendo certo que, assim procedendo, o CLIENTE 
ASSINANTE declara ter lido e compreendido todos os termos e condições deste 
documento;  
c) O DOUTOR DURANZ poderá, a seu critério e a qualquer tempo, revisar e alterar este 
Contrato de Adesão e informará o CLIENTE ASSINANTE sobre mudanças nas condições. 
O CLIENTE ASSINANTE, que continuar ativo no clube de assinatura, estará 
automaticamente aceitando o novo Contrato de Adesão.  
d) O novo CLIENTE ASSINANTE ao aderir o clube de assinatura, estará de acordo em ter 
a cobrança feita em caráter imediato e, assim, receber a remessa plano de assinatura, 
na sua devida modalidade do DOUTOR DURANZ selecionado. 
 
 
3. Das Categorias de Assinatura:  
a) O CLIENTE ASSINANTE poderá escolher um dos planos de assinatura, com a sua devida 
modalidade abaixo relacionadas:  
 

I. GROWLER2GO APRENDIZ LIGHT 
II. GROWLER2GO APRENDIZ PLUS 
III. GROWLER2GO MESTRE LIGHT 

IV. GROWLER2GO MESTRE PLUS 
V. GROWLERSDELIVERY APRENDIZ LIGHT 

VI. GROWLERSDELIVERY APRENDIZ PLUS 
VII. GROWLERSDELIVERY MESTRE LIGHT 

VIII. GROWLERSDELIVERY MESTRE PLUS 
IX. GARRAFASDELIVERY APRENDIZ LIGHT 
X. GARRAFASDELIVERY APRENDIZ PLUS 



 
B) O DOUTOR DURANZ poderá lançar novos planos e modalidades, podendo o CLIENTE 
ASSINANTE migrar para esses, realizando sempre o ajuste dos valores referente aos 
novos planos. 
 
 
4. Do Preço e Pagamento  

a) Os valores dos planos de assinatura estarão disponíveis no site do DOUTOR 
DURANZ  

b) Os Growlers PET e Garrafas de vidro dos produtos contemplados pela assinatura 
serão enviados com frete grátis;  

c) Os Growlers PET e Garrafas de vidro dos produtos adquiridos pelo CLIENTE 
ASSINANTE com desconto, não são contemplados com o frete grátis, devendo 
ser custeado pelo CLIENTE ASSINANTE; 

d) O pagamento da MENSALIDADE deverá ser realizado exclusivamente por cartão 
de crédito do CLIENTE ASSINANTE. 

e) As cobranças serão realizadas de forma recorrente até que o CLIENTE ASSINANTE 
solicite a sua exclusão da assinatura; 

 
 
5. Da Vigência  

a) A assinatura terá vigência imediata, sendo renovada no início do próximo mês 
automaticamente;  

b) A renovação seguirá o valor atualizado do clube de assinatura;  
c) O cancelamento da assinatura acarretará a perda de todos os benefícios do 

Clube de assinatura do DOUTOR DURANZ;  
d) Caso o pagamento da mensalidade não tenha sido aprovado ou identificado pelo 

DOUTOR DURANZ, a contratação do serviço será suspensa e, ocasionalmente, 
cancelada.  

 
 
6. Do Cancelamento da Assinatura  

a) Se o CLIENTE ASSINANTE desejar cancelar a assinatura, deverá fazer a solicitação 
diretamente ao DOUTOR DURANZ, com antecedência mínima de 7 dias (úteis) 
da renovação do seu contrato. 

b) Se a solicitação do cancelamento for feita após a cobrança do mês vigente, O 
DOUTOR DURANZ não fará o estorno ao CLIENTE ASSINANTE. Assim, o 
cancelamento será efetivado no próximo mês. 

 
 
7. Da forma e prazo de entrega  

a) A(s) entrega(s) contempladas na modalidade DELIVERY dos planos de assinatura 
do DOUTOR DURANZ são realizadas por motoboy contratado pelo DOUTOR 
DURANZ e enviadas sempre em datas a serem comunicadas pelo DOUTOR 
DURANZ ao CLIENTE ASSINANTE, a saber:  

I. A entrega mensal do plano GROWLER DELIVERY, modalidade Aprendiz 
Light e Mestre Light ocorrerá entre os dias 01 e 07 de cada mês; 



II. A entrega mensal do plano GROWLER DELIVERY, modalidade Aprendiz 
Plus e Mestre Plus ocorrerá entre os dias 01 e 07 de cada mês e a segunda 
remessa entre os dias 15 e 21 de cada mês; 

III. As garrafas de vidro do plano GARRAFAS DELIVERY, modalidade Aprendiz 
Light e Aprendiz Plus serão entregues entre os dias 01 e 07 de cada mês; 

 
b) Na impossibilidade do CLIENTE ASSINANTE receber na data/horário programado 

pelo DOUTOR DURANZ, o CLIENTE ASSINANTE deverá informar previamente, 
visando evitar tentativa frustrada de entrega. 

c) Após 1 (uma) tentativa de entrega sem sucesso, os itens permanecerão a 
disposição do CLIENTE ASSINANTE, para serem retirados no endereço do 
DOUTOR DURANZ, por um período máximo de 7 (sete) dias. Após esse período 
os produtos serão descartados e o CLIENTE ASSINANTE perderá o direito de 
reembolso. 

d) Na impossibilidade do recebimento na data estipulada, o CLIENTE ASSINANTE 
poderá optar por designar pessoa autorizada ou serviço de motoboy (contratado 
as suas expensas) para retirar os produtos contemplados no plano de assinatura 
diretamente no endereço do DOUTOR DURANZ.  

 
 
 
8. Disposições Gerais  

I. Todos os nossos planos são exclusivos para entregas em Petrópolis. 
II. Todas as nossas entregas são realizadas com a cobrança de taxa, podendo o 

DOUTOR DURANZ conceder a título de bônus entrega gratuita durante alguns 
períodos específicos, nesse caso aplicando valor mínimo do pedido. 

III. Estilos disponíveis: os estilos disponíveis para recarga variam de acordo com o 
plano de sua assinatura e também estão sujeitos a disponibilidade do estoque; 

IV. Nossos chopps são envasados através do sistema de contrapressão em Growler e 
possuem validade de 20 dias, desde que mantidos sob refrigeração. Após abertos 
devem ser consumidos imediatamente para evitar oxidação e perda de 
carbonatação do produto. 

V. As garrafas serão entregues com validade de 2 a 6 meses e podem ser conservadas 
em temperatura ambiente, sem necessidade de refrigeração; 

VI. Os pedidos mensais devem ser realizados exclusivamente através do nosso canal 
de atendimento no WhatsApp. Sendo que o CLIENTE ASSINANTE pode 
mudar o seu pedido a cada mês de acordo com a sua vontade. 

VII. Para fazer parte do serviço GROWLER2GO o CLIENTE ASSINANTE deverá 
adquirir no primeiro mês os growlers de vidro personalizados DOUTOR 
DURANZ. Não serão aceitos growlers de outros estilos/marcas para realizar a 
recarga nesse plano. 

VIII. Os growlers de vidro do plano do plano GROWLER2GO passam a ser de 
propriedade do CLIENTE ASSINANTE, que deverá providenciar sua assepsia e 
higienização após o uso. Recomendamos que após sanitizado o growler seja 
mantido com uma pequena quantidade de álcool 70º e em seguida lacrado, 
visando evitar contaminações. 



IX. Não serão realizados a recargas de growlers de vidros trincados e nem rachados, 
podendo a equipe técnica do DOUTOR DURANZ se recusar a realizar a recarga 
nesses casos e o CLIENTE ASSINANTE precisará adquirir novos growlers de vidro. 

X. Os growlers de vidro do plano GROWLER2GO somente poderão serem 
recarregados no TAP ROOM do DOUTOR DURANZ, na Rua Coronel Veiga Nº 463, 
Petrópolis-RJ. 

XI. Os growlers de vidro do plano GROWLER2GO poderão ser recarregados de 
quinta a sábado das 10h às 18h, mediante agendamento. 

XII. Os estilos disponíveis variam de acordo com o plano de sua assinatura e também 
estão sujeitos a disponibilidade do estoque; 

XIII. As cervejas que forem lançadas pelo DOUTOR DURANZ serão categorizadas 
nas categorias Aprendiz ou Mestre pela equipe do DOUTOR DURANZ. 

 
 
9. Do foro  
As partes elegem de comum acordo o foro da Comarca da cidade de Petrópolis-RJ, para 
quaisquer controvérsias oriundas do Contrato de Adesão.  
 
 


