TERMOS E CONDIÇÕES DE USO E SERVIÇO
PARA USUÁRIAS PRESTADORAS VENDEDORAS E
COMPRADORAS DA PLATAFORMA (SITE)
EMPREENDEDORAS MADURAS (EM)

USUÁRIAS PRESTADORAS VENDEDORAS DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento, serão estabelecidas todas as regras atinentes ao uso
da

plataforma

online

EMPREENDEDORAS MADURAS,

plataforma

esta

pertencente a 50+ EDITORA E COMUNICAÇÃO EIRELI - ME inscrita no C.N.P.J.
sob o no. 25.089.770/0001-83, representada pela Elisabete Garcez Marin, cujas
regras destinam-se aqueles que na plataforma disponibilizarão seus serviços, os
quais têm ciência de que ao se utilizarem da plataforma através de seu
respectivo aplicativo, criando seu perfil de usuário e/ou identificando-se através
de outras plataformas ou redes sociais, acatarão sem ressalvas os presentes
TERMOS e CONDIÇÕES DE USO ao clicarem no campo “ACEITO”, tendo
assim plena e integral responsabilidade por fazer cumprir o presente contrato
em todos os seus termos, sem exceção.
DEFINIÇÕES IMPORTANTES:
EMPREENDEDORAS MADURAS, doravante apenas EM, é uma plataforma
online

que

permite

a

aproximação

e

conexão

entre

VENDEDORAS-

PRESTADORAS com idade a partir de 40 anos e COMPRADORAS de qualquer
idade através da disponibilização de anúncios feitos pelas VENDEDORAS a
respeito de seus serviços para aquisição pelas COMPRADORAS.
VENDEDORAS/PRESTADORAS

(doravante

apenas

VENDEDORAS)

–

assim definidos como as mulheres com idade a partir de 40 anos que se
cadastrem visando vender seus serviços, podendo ser pessoa física ou jurídica,
assumindo integral e exclusiva responsabilidade ao se declararem como tal. As

VENDEDORAS serão responsáveis pela confecção do anúncio, pela descrição dos
serviços e portfólio apresentado, bem como por manter contato e tirar dúvidas
com as COMPRADORAS na própria plataforma.
COMPRADORAS - qualquer pessoa física maior de idade ou jurídica que tenha
interesse em adquirir os serviços disponibilizados pelos VENDEDORAS, para os
fins destacados neste instrumento.

ANÚNCIOS: Serão os locais da plataforma responsáveis pela descrição dos
serviços disponíveis, cuja manipulação caberá exclusivamente as VENDEDORAS,
com eventual e não obrigatória curadoria da plataforma, nos quais deverão ser
fornecidas todas as informações e especificidades, conforme campos próprios ali
existentes para o devido preenchimento, assim como campos livres para
imposição de ressalvas e vetos considerados necessários pelos VENDEDORES.
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO:
A) OBJETO:
1.

A 50+ EDITORA E COMUNICAÇÃO EIRELI - ME é

responsável pela criação e desenvolvimento da plataforma on-line EM, que fará
a

aproximação

respectivamente,

entre
na

as

VENDEDORAS e

disponibilização

de

COMPRADORAS

serviços,

atuando

interessadas,
como

canal

Marketplace para desenvolvimento de negócios entre as interessadas.
2.

Na plataforma online EM as VENDEDORAS

anunciarão seus serviços, recebendo da EM pedidos de orçamento formulados
pelas COMPRADORAS, com informações parciais e escolhidas pela plataforma,
sendo necessária a aquisição de créditos (compra avulsa) ou formalização de
assinatura (mensal, trimestral, semestral ou anual) para acessar todos os dados
que permitam responder ao referido pedido de orçamento.

a) Entre os meses de dezembro de 2.020 e
fevereiro

de

2.021,

as

vendedoras

cadastradas poderão receber bônus de 20
créditos para utilização até junho de 2.021;
3.

Os

valores

de

aquisição

dos

créditos

e

assinaturas estarão disponíveis na própria plataforma online EM e serão nela
publicados regularmente, podendo ser alterados a critério da plataforma sem
prévio aviso ou informação.
4.

VENDEDORAS

e

COMPRADORAS,

respectivamente, ao criarem suas contas na plataforma on-line (especificações
abaixo) e clicarem no campo ACEITO para os presentes termos e condições
admitem como válidas e executáveis todas as disposições aqui contidas,
devendo bem e fielmente cumpri-las, sem exceção.
b) ETAPAS CONTRATUAIS:
b.1) IDENTIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES
5.

Ao

acessar

a

plataforma

on-line

EM

a

VENDEDORA será convidada a dela participar para disponibilizar seus serviços
as COMPRADORAS, bem como seu portfólio que lhe possibilitará ganhar
destaque na “Home” recebendo, mediante pagamento, informações sobre
pedidos de orçamento realizados por estes.
6.

Para tornar-se uma VENDEDORA cadastrada na

plataforma e ser permitida a utilização da mesma para disponibilização de seus
serviços, deverá ser criada uma conta de usuário, na qual serão fornecidos todos
os dados solicitados pelo sistema, a serem regularmente conferidos perante os
órgãos pertinentes para fins de aprovação do cadastro/conta de usuário.
7.

Ao criar sua conta no EM a VENDEDORA

passará por controle de identificação próprio exigido pelo sistema, o qual se dará

da forma mais conveniente à plataforma on-line e/ou mediante utilização de
outras plataformas (Linkedin ou Facebook) ou e-mail, sempre a critério exclusivo
do EM.
8.
nestes

Termos

e

Todas as informações que envolvem as partes

Condições

de

Uso,

não

poderão

ser

utilizadas

ou

disponibilizadas sem o prévio e expresso consentimento das partes, decidindose que as mesmas, mutuamente, aceitam e livremente se comprometem a
cumprir e respeitar por si e seus sucessores a qualquer título, nos termos que
segue, o anexo REGULAMENTO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, o
qual fica fazendo parte integrante deste documento.
9.

Os dados da VENDEDORA serão preservados e

protegidos na forma da legislação pertinente, entretanto, em caso de ordem
judicial ou ordens emanadas do Poder Público, serão fornecidos a quem de
direito.
10.

Em caso de problemas de identificação, não

confirmação de dados ou quaisquer divergências que interfiram na criação da
conta da usuária, ficará a critério exclusivo do EM sua aprovação ou não.
11.

A

criação de

conta/perfil de\a usuária na

plataforma EM implica na aceitação de todos os termos do presente contrato,
bem como na aceitação da política de privacidade constante do aplicativo e
demais regras nele existentes e expressamente identificadas, declarando a
VENDEDORA ter compreendido o sistema e suas especificidades, bem como
suas obrigações e responsabilidades.
12.

Do mesmo modo a VENDEDORA reitera, por

este instrumento, ter cedido a plataforma EM os direitos sobre sua imagem, seu
nome e seus sinais distintivos, pelo prazo estabelecido na autorização cedida por
ocasião da criação de seu perfil de usuário.
b.2) PREENCHIMENTO DO ANÚNCIO PELA VENDEDORA

13.

Criada a conta/perfil pela VENDEDORA, sua

vinculação ao sistema se dará de forma automática, sendo necessário o
preenchimento de ANÚNCIO relativo ao espaço que pretende disponibilizar no
aplicativo EM. A critério da plataforma EM e desde que seja para ajudar a
VENDEDORA a obter melhor desempenho, a plataforma EM poderá modificar
alguns termos do anúncio, mediante prévia solicitação.
14.

O preenchimento do anúncio pela VENDEDORA

deverá respeitar os campos existentes no próprio aplicativo, devendo também
dele constar toda e qualquer especificidade solicitadas. A disponibilização de
informações compete exclusivamente a VENDEDORA, não recaindo a respeito
nenhuma responsabilidade do aplicativo EM.
15.

Por ser o EM uma plataforma on-line que tem

como objetivo a aproximação entre VENDEDORAS e COMPRADORAS, a descrição
dos produtos e apresentação de portfólio caberá exclusiva e integralmente a
VENDEDORA.
16.

Ao preencher o APRESENTAÇÃO (ANÚNCIO)

DEVERÁ a VENDEDORA obrigatoriamente constar:
•

Nome completo

•

E-mail

•

CPF

•

Telefone

•

Data de nascimento

•

Gênero

•

Imagem de perfil (logotipo da empresa ou foto da empreendedora)

•

Endereço completo

•

Categoria e subcategoria do seu serviço

•

Dados bancários

Adicionalmente preencher os campos para da aumentar as chances de ser
contratada:
•

Sobre experiência e formação profissional

•

Descrição dos serviços

•

Portifólio dos serviços (obrigatório para aparecer em destaque na home
do site)

17.

Sem prejuízo das informações obrigatórias acima

especificadas, é dever exclusivo do VENDEDOR indicar outras mais que
considere essenciais ou importantes no que diz respeito aos produtos e serviços
que disponibiliza, respondendo EXCLUSIVAMENTE perante o COMPRADOR por
quaisquer falhas ou problemas que interfiram no transcurso da contratação, sem
qualquer responsabilidade da plataforma EM.
18.

Além das informações obrigatórias e facultativas,

deverá também o VENDEDOR, ao preencher o ANÚNCIO, indicar os vetos e
proibições que o COMPRADOR deverá atentar.
19.

Dentre as informações obrigatórias do ANÚNCIO

deverá o VENDEDOR estabelecer informar o preço de seu serviço, condições e
formas de pagamento, política de arrependimento e cancelamento do negócio.
20.

Os valores dos preços deverão ser definidos

pelos VENDEDORES no preenchimento do ANÚNCIO e serão os mesmos para
qualquer destinação feita pelo COMPRADOR.
b.3) TRATATIVAS E CONTATO COM O COMPRADOR:
21.

Ultrapassadas as etapas de identificação, criação

de conta e preenchimento do ANÚNCIO pelo VENDEDOR, seus serviços estarão
disponíveis na plataforma para buscas, verificações e formalização de contatos

pelos COMPRADORES que, portanto, estarão cientes de todas as informações
prestadas.
22.

Em caso de contato pelo COMPRADOR, a

plataforma EM receberá todas as informações sobre o orçamento por ele
pretendido, informando imediatamente o VENDEDOR via e-mail sobre a
intenção de compra e disponibilizando somente as informações que julgar
pertinentes.
23.

O VENDEDOR, no prazo de 24 (vinte e quatro)

horas a contar do recebimento das informações, deverá informar se pretende ou
não apresentar o orçamento e, em caso positivo, responderá diretamente ao
COMPRADOR, desde que, na forma prevista neste contrato, tenha adquirido
ou recebido, por meio de bônus os créditos, para compra avulsa ou seja
assinante da plataforma EM.
24.

Ao acessar seu perfil e conta, desde que tenha

créditos ou seja assinante, o VENDEDOR terá acesso as informações exigidas
do COMPRADOR para formalização do orçamento: identificação completa,
endereço, seu perfil em rede social, e-mail, telefones e outros dados
considerados importantes, sempre a critério da plataforma online EM.
25.

O VENDEDOR deve ter disponibilidade para

atender as solicitações do COMPRADOR, respondendo suas dúvidas e
esclarecendo todos os detalhes, bem como assegurando ampla transparência
quanto aos serviços oferecidos, impedindo assim problemas na consecução do
negócio.
26.

A

plataforma

EM,

como

plataforma

de

aproximação que é, não terá nenhum tipo de responsabilidade em caso de não
fechamento do negócio a partir do orçamento apresentado pelo VENDEDOR,
como também não responderá – sob nenhum pretexto – em caso de fechamento
do negócio e problemas posteriores a ele relacionados.

27.

É vedado ao VENDEDOR arrepender-se do

orçamento apresentado, facultando-se, porém, ao COMPRADOR o prazo de 07
(sete) dias para desistir da aquisição do serviço após solicitação do orçamento.
28.

As regras de eventual negócio travado entre

VENDEDOR e COMPRADOR seguem os ditames do presente instrumento, sem
prejuízo de outras cláusulas e escritos que o VENDEDOR queira impor ao
COMPRADOR, desde que sejam previamente informadas, respondendo assim
e exclusivamente por sua validade e eficácia, mas sempre respeitando
integralmente e sem exceção todas as regras da plataforma online EM.
a) POLÍTICA DE ASSINATURA e AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS
29.

O VENDEDOR inscrito na plataforma e que

tenha cumprido as etapas acima, poderá optar pela compra de créditos de forma
avulsa ou pela assinatura nos modelos mensal, trimestral, semestral ou anual,
bastando para tanto clicar nas opções apresentadas pelo sistema da plataforma
EM.
30.

Os valores dos créditos e das assinaturas serão

estabelecidos a exclusivo critério da plataforma EM, onde estarão publicados e
poderão sofrer alterações ou reajustes sem prévio aviso ou informação,
mediante simples publicação na plataforma. É direito a plataforma EM, a seu
exclusivo critério, conceder bônus de crédito quando julgar conveniente e
necessário.
31.

O VENDEDOR só receberá os pedidos de

orçamento formalizados pelo interessado COMPRADOR se tiver créditos ativos
adquiridos na forma estabelecida na plataforma EM ou se for assinante da
plataforma (em uma das opções escolhidas) e estiver com todos os pagamentos
regularmente em dia.

32.

O não pagamento dos créditos adquiridos ou da

assinatura escolhida pelo VENDEDOR impedirá o acesso aos dados do
orçamento solicitado pelo COMPRADOR
b) DIREITOS E DEVERES DO VENDEDOR:
33.

Ao

intitular-se

USUÁRIO

VENDEDOR

ou

PRESTADOR e anunciar seus serviços na plataforma online EM declara o
VENDEDOR ter todas as formalidades de sua empresa, negócio ou pessoa
formal e absolutamente em ordem, com todas as autorizações, liberações e
documentos necessários para o negócio em que atua, responsabilizando
exclusiva e integralmente por todos os tributos e obrigações decorrentes.
34.

A postagem de anúncio pelo VENDEDOR sobre

serviços que esteja impedido de vender ou prestar e que venha a trazer
problemas ou dificuldades para o COMPRADOR utilização pelo USUÁRIO
implicará em pagamento de multa, indenização e, se o caso, sua exclusão da
plataforma EM, ficando impedido de fazer quaisquer outros anúncios futuros.
35.

A critério da plataforma EM quaisquer condutas

indevidas ou indesejadas dos VENDEDORES poderão implicar em sua vedação
a anúncios futuros ou, a depender da gravidade, a eliminação ou bloqueio de
seu perfil no aplicativo.
36.

O VENDEDOR está sujeito a ser qualificado e

desqualificado na plataforma EM a partir da avaliação feita pelo COMPRADOR,
sendo autorizada a atribuição de notas e comentários, todos respeitosos e sem
expressões de baixo calão, sendo que a recorrência em notas baixas poderá
implicar na eliminação da plataforma.
37.

A plataforma EM não se responsabilizará pelas

qualificações ou desqualificações feitas pelos COMPRADORES, nem tampouco

por qualquer equívoco, omissão ou distração do VENDEDOR no preenchimento
de seu anúncio.
38.

O VENDEDOR deverá atender o COMPRADOR

através de todos os canais de comunicação que disponibilizar – telefones, emails, mensagens – respondendo as dúvidas e necessidades apresentadas pelo
mesmo.
39.

A disponibilidade e entrega dos produtos ou

prestação dos serviços contratados pelo COMPRADOR são integral e inequívoca
responsabilidade do VENDEDOR.
40.

Valem em favor do VENDEDOR e como forma

de proteção aos seus direitos todas as regras contratuais estabelecidas pela
plataforma em relação ao COMPRADOR.
41.

O

descumprimento

de

qualquer

cláusula

prevista neste contrato autoriza sua imediata rescisão, independentemente de
prévio aviso ou notificação, respondendo a parte infratora por multa equivalente
ao valor de 01 (uma) assinatura anual, sem prejuízo do cancelamento do perfil
do VENDEDOR.
42.

Este

contrato

terá

vigência

por

prazo

indeterminado, podendo o VENDEDOR dele se desfazer mediante cancelamento
de seu conta/perfil na plataforma online EM.
43.

Toda e qualquer notificação relativa ao presente

contrato será feita através dos e-mails fornecidos pelos VENDEDORES na
plataforma EM.
44.

Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo para

solução de eventual litígio decorrente deste contrato.

45.

Aos casos omissos no presente instrumento,

aplicar-se-á a legislação civil e penal, sem prejuízo da legislação especial
pertinente.

TERMOS DE USO PARA USUÁRIAS COMPRADORAS
Pelo presente instrumento, serão estabelecidas todas
as regras atinentes ao uso da plataforma on-line EMPREENDEDORAS
MADURAS, plataforma esta pertencente a 50+ EDITORA E COMUNICAÇÃO
EIRELI - ME inscrita no C.N.P.J. sob o no. 25.089.770/0001-83, representada
pela Elisabete Garcez Marin, cujas regras destinam-se aqueles que na
plataforma adquirirão serviços, os quais têm ciência de que ao se utilizarem da
plataforma através de seu respectivo aplicativo, criando seu perfil de usuário
e/ou identificando-se através de outras plataformas ou redes sociais, acatarão
sem ressalvas os presentes TERMOS e CONDIÇÕES DE USO ao clicarem
no campo “ACEITO”, tendo assim plena e integral responsabilidade por fazer
cumprir o presente contrato em todos os seus termos, sem exceção.
DEFINIÇÕES IMPORTANTES:
EMPREENDEDORAS MADURAS, doravante apenas EM, é uma plataforma online que permite a aproximação e conexão entre VENDEDORAS-PRESTADORAS
com idade a partir de 40 anos e COMPRADORAS de qualquer idade através de
anúncios feitos pelas VENDEDORAS a respeito de seus serviços, produtos, para
aquisição pelas COMPRADORAS.
VENDEDORAS/PRESTADORAS

(doravante

apenas

VENDEDORAS)

–

assim definidos como as mulheres com idade a partir de 40 anos que se
cadastrem visando vender seus serviços, podendo ser pessoa física ou jurídica,
assumindo integral e exclusiva responsabilidade ao se declararem como tal. As
VENDEDORAS serão responsáveis pela confecção do anúncio, pela descrição dos

serviços, bem como por manter contato e tirar dúvidas com as COMPRADORAS
na própria plataforma.
USUÁRIAS – COMPRADORAS (doravante apenas COMPRADORAS) qualquer pessoa física maior de idade ou jurídica que tenha interesse em adquirir
os serviços disponibilizados pelas VENDEDORAS, para os fins destacados neste
instrumento.
ANÚNCIOS: Serão os locais da plataforma responsáveis pela descrição dos
serviços disponíveis, cuja manipulação caberá exclusivamente as VENDEDORAS,
com eventual e não obrigatória curadoria da plataforma, nos quais deverão ser
fornecidas todas as informações e especificidades, conforme campos próprios ali
existentes para o devido preenchimento, assim como campos livres para
imposição de ressalvas e vetos considerados necessários pelas VENDEDORAS.
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO:
B) OBJETO:
46.

A 50+ EDITORA E COMUNICAÇÃO EIRELI - ME é

responsável pela criação e desenvolvimento da plataforma online EM, que fará
a

aproximação

respectivamente,

entre
na

as

VENDEDORAS e

disponibilização

de

COMPRADORAS interessadas,

serviços,

atuando

como

canal

Marketplace para desenvolvimento de negócios entre as interessadas.
47.

Na plataforma online EM as VENDEDORAS

anunciarão seus serviços, recebendo da EM pedidos de orçamento formulados
pelas COMPRADORAS, a partir dos interesses e necessidades por estas
apresentadas na plataforma.
48.

VENDEDORAS

e

COMPRADORAS,

respectivamente, ao criarem suas contas na plataforma on-line (especificações
abaixo) e clicarem no campo ACEITO para os presentes termos e condições

admitem como válidas e executáveis todas as disposições aqui contidas,
devendo bem e fielmente cumpri-las, sem exceção.

C) ETAPAS CONTRATUAIS:
b.1) IDENTIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES
49.

Ao

acessar

a

plataforma

online

EM,

a

COMPRADORA será convidada a dela participar para ter acesso a todos os
serviços disponibilizados pelas VENDEDORAS, podendo, ao seu critério, indicar
os serviços em que tenha interesse nos campos especificados para tanto.
50.

Para tornar-se uma USUÁRIA COMPRADORA

cadastrada na plataforma e ser permitida a utilização da mesma para aquisição
de serviços, a COMPRADORA deverá criar uma conta de usuário, na qual
fornecerá todos os dados solicitados pelo sistema, os quais serão devidamente
conferidos

perante

os

órgãos

pertinentes

para

fins

de

aprovação

do

cadastro/conta da usuária.
51.

Ao criar sua conta no EM a COMPRADORA

passará por controle de identificação próprio exigido pelo sistema, o qual se dará
da forma mais conveniente à plataforma on-line e/ou mediante utilização de
outras plataformas (Linkedin ou Facebook) ou e-mail, sempre a critério exclusivo
do EM.
52.
nestes

Termos

e

Todas as informações que envolvem as partes

Condições

de

Uso,

não

poderão

ser

utilizadas

ou

disponibilizadas sem o prévio e expresso consentimento das partes, decidindose que as mesmas, mutuamente, aceitam e livremente se comprometem a
cumprir e respeitar por si e seus sucessores a qualquer título, nos termos que
segue, o anexo REGULAMENTO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, o
qual fica fazendo parte integrante deste documento.

53.
logo,

a

disponibilização

de

Fica, entretanto, expressa e autorizada, desde
informações

de

contato

apresentadas

pela

COMPRADORA que poderão ser entregues as VENDEDORAS para fins de
aproximação e convalidação dos negócios, já que é esta a função primordial da
plataforma EM.
54.

Os dados da COMPRADORA serão preservados

e protegidos na forma da legislação pertinente, entretanto, em caso de ordem
judicial ou ordens emanadas do Poder Público, serão fornecidos a quem de
direito.
55.

Em caso de problemas de identificação, não

confirmação de dados ou quaisquer divergências que interfiram na criação da
conta da usuária, ficará a critério exclusivo do EM sua aprovação ou não.
56.

A

criação

de

conta/perfil

da

usuária

na

plataforma EM implica na aceitação de todos os termos do presente contrato,
bem como na aceitação da política de privacidade constante do site e demais
regras

nele

existentes

e

expressamente

identificadas,

declarando

a

COMPRADORA ter compreendido o sistema e suas especificidades, bem como
suas obrigações e responsabilidades.
57.

Do mesmo modo A COMPRADORA reitera, por

este instrumento, ter cedido a plataforma EM os direitos sobre sua imagem, seu
nome e seus sinais distintivos, pelo prazo estabelecido na autorização cedida por
ocasião da criação de seu perfil de usuária.
b.2) ACESSO AO SISTEMA PELA USUÁRIA
58.

Criada a conta/perfil pela USUÁRIA, desde que

preenchidos todos os dados necessários, disponibilizadas as informações e
confirmações exigidas, sua vinculação ao sistema se dará de forma automática,
permitindo-lhe a partir deste momento acessar os anúncios e informações dos
serviços disponibilizados pelas VENDEDORAS e seus respectivos perfis.

59.

A criação da conta/perfil pela USUÁRIA deverá

respeitar os campos existentes no próprio site, sob pena de sua não
confirmação.
60.
•

Nome completo

•

E-mail

•

CPF

•

Telefone

•

Data de nascimento

•

Gênero

•

Imagem de perfil

•

Endereço completo

61.

COMPRADORA obrigatoriamente constar:

A COMPRADORA, ao proceder a abertura de

uma conta na plataforma on-line e/ou contatar qualquer VENDEDORA através
de anúncio, concorda estar vinculada aos termos do presente contrato que
declara ter lido e entendido, assentindo com todas as suas cláusulas sem
exceção, comprometendo-se a bem e fielmente cumpri-lo, especialmente os
deveres abaixo destacados.
b.3) TRATATIVAS E CONTRATO COM VENDEDORAS:
62.

Ultrapassadas as etapas de identificação e

criação de conta, a COMPRADORA terá acesso aos anúncios disponibilizados
pelas VENDEDORAS, cujo preenchimento e informações são acessadas e
disponibilizadas exclusivamente por estes, podendo assim contatá-las caso se
interesse por algum serviço anunciado.

63.

Ao acessar os anúncios, a COMPRADORA poderá

se utilizar da plataforma livremente para buscas, verificações e solicitação de
pedidos de orçamento e/ou mais informações das VENDEDORAS, recebendo
todas as informações necessárias em relação aos serviços e, se o caso,
convalidar os negócios que lhe convenha, cujos termos e condições serão
tratados diretamente com as VENDEDORAS.
64.

Em

caso

de

formalização

de

pedido

de

informações a respeito dos serviços ofertados pelas VENDEDORAS, serão estes
informados via e-mail, tendo o prazo de 2 dias para responder a plataforma.

65.
VENDEDORA,

a

Em caso de resposta positiva por parte da

plataforma,

com

ciência

e

autorização

expressa

da

COMPRADORA já manifestada acima, apresentará a VENDEDORA as
informações necessárias para que o mesmo entre em contato com a interessada
(COMPRADORA) negociando condições de prestação do(s) serviço(s).
66.

A VENDEDORA deve ter disponibilidade para

atender as solicitações da COMPRADORA, respondendo suas dúvidas e
esclarecendo todos os detalhes, bem como assegurando ampla transparência
quanto aos serviços oferecidos, impedindo assim problemas na consecução do
negócio.
67.

A

plataforma

EM,

como

plataforma

de

aproximação que é, não terá nenhum tipo de responsabilidade em caso de não
fechamento do negócio a partir do orçamento apresentado pela VENDEDORA,
como também não responderá – sob nenhum pretexto – em caso de fechamento
do negócio e problemas posteriores a ele relacionados.
68.

É vedado a VENDEDORA arrepender-se do

orçamento apresentado, facultando-se, porém, a COMPRADORA o prazo de 07
(sete) dias para desistir da aquisição do produto ou serviço após solicitação do
orçamento.

69.

As regras de eventual negócio travado entre

VENDEDORA e COMPRADORA seguem os ditames do presente instrumento,
sem prejuízo de outras cláusulas e escritos que a VENDEDORA queira impor a
COMPRADORA, desde que sejam previamente informadas, respondendo assim
e exclusivamente por sua validade e eficácia, mas sempre respeitando
integralmente e sem exceção todas as regras da plataforma online EM.
D) POLÍTICA DE PAGAMENTOS
70.

Todos

os

pagamentos

devidos

pela

COMPRADORA a VENDEDORA serão exclusivamente tratados entre eles, sem
nenhuma interferência ou responsabilidade por parte da plataforma online EM
que, como destacado, figura tão somente na aproximação de USUÁRIOS.
E) DIREITOS E DEVERES DO USUÁRIO COMPRADOR:
71.

A COMPRADORA deverá respeitar as indicações

e informações constantes da plataforma, bem como honrar compromissos e
condições que tenha avençado junto a VENDEDORA em caso de aquisição de
produtos ou serviços.
72.

A critério da plataforma EM quaisquer condutas

indevidas ou indesejadas das COMPRADORAS poderão implicar em sua
vedação a buscas futuras ou, a depender da gravidade, a eliminação ou bloqueio
de seu perfil no site.
73.

A COMPRADORA está sujeita a ser qualificada e

desqualificada na plataforma EM a partir da avaliação feita pela VENDEDORA,
sendo autorizada a atribuição de notas e comentários, todos respeitosos e sem
expressões de baixo calão, sendo que a recorrência em notas baixas poderá
implicar na eliminação da plataforma.

74.

A plataforma EM não se responsabilizará pelas

qualificações ou desqualificações feitas pelas VENDEDORAS, nem tampouco por
qualquer equívoco.
75.

A

VENDEDORA

deverá

atender

a

COMPRADORA através de todos os canais de comunicação que disponibilizar –
telefones, e-mails, mensagens – respondendo as dúvidas e necessidades
apresentadas pelo mesmo.
76.

A disponibilidade da prestação dos serviços

contratados pela COMPRADORA são integral e inequívoca responsabilidade da
VENDEDORA, NÃO HAVENDO NENHUM TIPO DE RESPONSABILIDADE DA
PLATAFORMA EM NOS NEGÓCIOS REALIZADOS.
77.

Valem em favor da COMPRADORA e como

forma de proteção aos seus direitos todas as regras contratuais estabelecidas
pela plataforma em relação a VENDEDORA.
78.

O

descumprimento

de

qualquer

cláusula

prevista neste contrato autoriza sua imediata rescisão, independentemente de
prévio aviso ou notificação, respondendo a parte infratora por multa equivalente
ao valor de 01 (um) salário mínimo, sem prejuízo do cancelamento do perfil da
COMPRADORA.
79.

Este

contrato

terá

vigência

por

prazo

indeterminado, podendo a VENDEDORA dele se desfazer mediante cancelamento
de seu conta/perfil na plataforma online EM.
80.

Toda e qualquer notificação relativa ao presente

contrato será feita através do e-mail fornecido pela VENDEDORA na plataforma
EM.
81.

Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo para

solução de eventual litígio decorrente deste contrato.

82.

Aos casos omissos no presente instrumento,

aplicar-se-á a legislação civil e penal, sem prejuízo da legislação especial
pertinente.

ANEXO
TERMO DE ADESÃO – Autorização de uso de nome, imagem e voz e
outros compromissos inegociáveis
Compreendo e concordo que para participar da plataforma Empreendedoras
Maduras, em qualquer condição, é necessário aceitar este termo de adesão
(“Termo”), me comprometendo a observar as regras abaixo expressas.
Compreendo e concordo que, por este Termo, licencio, em caráter irrevogável e
irretratável, a plataforma Empreendedoras Maduras, os direitos sobre meu
nome, apelido, imagem, som de voz, declarações e demais sinais distintivos de
minha personalidade (“Imagem”), em conjunto ou separadamente, de maneira
gratuita, sem qualquer ônus ou limite territorial, pelo prazo de 10 anos contatos
do meu cadastramento na plataforma, prazo este automaticamente renovável,
por sucessivos iguais períodos, exceto se me manifestar de forma diversa ao
menos 60 dias antes de cada período de renovação.
Assim, entendo e reconheço que a plataforma Empreendedoras Maduras,
através deste Termo, fica autorizada a, por si e/ou por terceiros, utilizar minha
Imagem, no todo ou em partes, para: (a) inserção em projetos de criação
intelectual da plataforma Empreendedoras Maduras; (b) divulgação de sua
atuação e de suas parcerias e para promover a divulgação da plataforma
Empreendedoras Maduras, e (c) produção de material promocional da
plataforma Empreendedoras Maduras em qualquer tipo de mídia, sem que
necessite de qualquer espécie de autorização prévia e/ou adicional.
A Imagem poderá ser captada por qualquer meio, incluindo, mas não se
limitando à, eventos ou reuniões, presenciais ou on-line, ou através de meu
próprio envio.
A Imagem poderá ser divulgada com número ilimitado de publicações e
reproduções, em ambiente público e privado, em qualquer material veiculado
em mídia audiovisual, eletrônica, digital ou impressa, como redes sociais, sites,
homepages, hotsites, banners digitais, todos os canais de comunicação interna
e externa da plataforma Empreendedoras Maduras, mobile, aplicativos de
celular, programas de televisão, documentários, matérias e reportagens
jornalísticas, além de outras mídias que por ventura venham a surgir.

A plataforma Empreendedoras Maduras está expressamente autorizada a
executar livremente a montagem da Imagem, podendo realizar cortes,
adaptações, fixações e reproduções que julgarem necessárias.
Através deste Termo, reconheço que o registro e utilização da Imagem, a
qualquer tempo, pela plataforma Empreendedoras Maduras, nos termos acima
descritos, não constituem uso indevido da Imagem.

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS
3.1. As partes declaram que, no caso de omissão no presente contrato quanto
ao tratamento de dados pessoais, as partes deverão consultar-se mutuamente
e, subsistindo real dúvida, aplicar a Lei 13.709/2018.

