OPPORTUNITY AMBINENTAL LTDA, inscrita no CNPJ 12.661.604/0001-68, com sede
na Rua Marechal Deodoro, 503, conjunto 202, Centro, Curitiba/PR, CEP 80020320, única e exclusiva proprietária dos domínios que utilizam a marca “EPGRS”,
como http://epgrs.com.br e http://epgrs.com, doravante denominada
unicamente de SITE EPGRS, estabelece o presente instrumento, denominado de
TERMO DE USO para o USUÁRIO do SITE EPGRS conforme condições abaixo
descritas:

Por este TERMO DE USO, o USUÁRIO do EPGRS fica ciente e concorda que ao
utilizar o sistema do EPGRS, automaticamente aderirá e concordará em se
submeter integralmente às condições do presente TERMO DE USO e qualquer
de suas alterações futuras.
As palavras grafadas neste instrumento com letras maiúsculas terão o
significado que a elas é atribuído de acordo com o estabelecido abaixo:

•
USUÁRIO(S): são as pessoas físicas ou jurídicas que acessam e usam os
serviços providos pelo EPGRS.
•
EPGRS: marca utilizada para designar a empresa Opportunity Ambiental
Ltda.
•
SITE EPGRS: é o SITE de internet registrado sob o domínio
www.epgrs.com.br, com todos os recursos e ferramentas relacionadas a este,
que servem de apoio no desenvolvimento dos serviços previstos pelo SITE EPGRS.
•
ANUNCIANTE(S): são as pessoas físicas ou jurídicas que veiculam seus
anúncios ou publicidade no EPGRS.
•
COOKIE(S): pequeno arquivo de texto armazenado nos navegadores.
Este recurso possibilita a identificação de USUÁRIOS e o direcionamento de
documentos de acordo com parâmetros pré-estabelecidos.
•
LINK(S): significa um acesso eletrônico, seja por meio de imagens ou
palavras, que permite a conexão a outras telas de um mesmo SITE, ou, ainda,
de outros SITES.
•

PGRS : Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

•
SPAM: são e-mails enviados a um grupo de USUÁRIOS sem a sua devida
permissão.
•
CONTEÚDO: inclui texto, programas, scripts, gráficos, fotos, sons, imagens,
músicas, vídeos, combinações audiovisuais, animações, recursos interativos e
outros materiais que o(s)USUÁRIO(S) e o(s) ANUNCIANTE(S), têm acesso ou
submetem a um SITE.

Este documento informa as responsabilidades, deveres e obrigações que todo
USUÁRIO(S) assume ao acessar e/ou utilizar o SITE EPGRS e seus serviços
relacionados como softwares, complementos, plug-ins, barras e acessórios a
não ser quando regido por um TERMO DE USO específico.
O USUÁRIO(S) deve ler com atenção os termos abaixo antes de acessar ou usar
o SITE EPGRS, pois, o acesso ou uso deste implica em concordância integral com
tais termos universais.
O SITE EPGRS disponibilizará ao final do processo de inclusão dos dados pelo
USUARIO o relatório / laudo, que deverá ser impresso, para posterior
procedimentos por parte do USUARIO. Estes procedimentos não são de
responsabilidade da EPGRS e refere-se a: i) coletar a assinatura do Técnico
Responsável (caso este não seja o próprio USUARIO), ii) pagamento dos valores
de ART devidas conforme legislação vigente no município onde o USUARIO
esteja desenvolvendo o PGRS; iii) inclusão dos anexos obrigatórios conforme
legislação vigente no município onde o USUARIO esteja desenvolvendo o PGRS;
e iv) protocolo do PGRS no Poder Municipal correspondente.
O SITE EPGRS somente fornecerá ao USUÁRIO(S) informações e serviços
mediante expressa concordância aos TERMOS DE USO, condições e
informações aqui contidas, assim como aos demais documentos incorporados
ao mesmo por referência. O uso do SITE EPGRS significa a total concordância
com tais termos, condições e informações.
O SITE EPGRS fornece ao USUARIO uma ferramenta facilitadora para que o
USUARIO possa preparar para sí ou para terceiros o Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos – PGRS, cuja natureza jurídica tem validade para todo o
território nacional, conforme Lei Federal No. 12.305/2010 / PNRS – Política
Nacional de Resíduos Sólidos e regulamentada pelo Decreto Federal No.
7.404/2010.
O SITE EPGRS não fará validação, auditoria, confrontação ou qualquer ação de
igual semelhança nas informações incluídas no SITE EPGRS pelo USUARIO,
ficando o USUARIO o único responsável pelas informações incluídas.
Informações incluídas de forma involuntária ou proposital serão de inteira
responsabilidade do USUARIO.
O SITE EPGRS apenas se compromete pela guarda e zelo pelas informações
incluídas pelo USUARIO.
O conjunto de informações a ser incluídas no SITE EPGRS engloba: i) dados
cadastrais do USUARIO ou de terceiros para o qual o USUARIO está
desenvolvendo o PGRS; ii) dados relativos ao tipo, quantidade, periodicidade e
destinação dos resíduos gerados na empresa; iii) dados sob a forma de texto,
onde o USUARIO complementa o laudo com informações relevantes e que
sejam apropriadas e/ou julgadas necessárias pelo USUARIO.

O SITE EPGRS, seus funcionários, agentes, colaboradores, representantes e
procuradores, estão eximidos de toda e qualquer responsabilidade decorrente
de qualquer tipo de informação incluída pelo USUARIO sendo ela de forma
proposital ou involuntária.
Também não serão de responsabilidade do SITE EPGRS as obrigações tributária,
taxas e emolumentos, que recaiam nas atividades entre USUÁRIO(S) e seus
clientes (terceiros para qual o USUARIO está preparando o PGRS).
O SITE EPGRS não possui responsabilidade no ato de anexar os documentos
requeridos pelo Poder Municipal para a validação do PGRS, ficando a cargo
do USUARIO, o trato e a inclusão deste documentos em bom estado, para os
devidos fins.
O EPGRS sugere ao USUÁRIO(S) que: i)Tenha cuidado com os dados de LOGIN
no SITE EPGRS (nome do usuário e senha), evitando que terceiros possam utilizar
de forma que venha prejudicar o USUARIO, ou que possa fazer uso das
informações incluídas no sistema; ii) Proceda a verificação e coleta das
informações na própria empresa ou empresa de terceiros para o qual esteja
desenvolvendo o PGRS, de forma completa e verdadeira, evitando julgamento
de juízo e possível inclusão de informação inverídica, que possa comprometer
a qualidade do laudo; iii) cumpra rigorosamente todas as determinações deste
TERMO DE USO.
O USUÁRIO(S) através deste TERMO DE USO aceita ser identificado pelo sistema
do SITE EPGRS, como, por exemplo, no uso de COOKIES e/ou de outras
tecnologias. Tal política visa à melhoria contínua dos serviços prestados pelo SITE
EPGRS.
O SITE EPGRS envidará seus melhores esforços para evitar o envio não solicitado
de e-mails. Para tanto, resta estabelecido que seja absolutamente proibida à
utilização do SITE EPGRS para a distribuição de SPAM ou o envio indiscriminado
de mensagens de qualquer natureza via correio eletrônico.
Fica a critério exclusivo do SITE EPGRS suspender e/ou inabilitar definitivamente
e aplicar as medidas jurídicas cabíveis aos USUÁRIO(S) que se utilizarem do SITE
EPGRS que não atendam e sigam as instruções de forma a garantir a
integridade das informações próprias ou de terceiros.
As informações no SITE EPGRS poderão ser acessadas, utilizadas e impressos para
o uso pessoal e não comercial do USUÁRIO(S), logo, o USUÁRIO(S) não poderá
copiar, modificar, criar trabalho derivado, transferir ou vender qualquer
informação, "software", lista de USUÁRIO(S) e outras listas, produtos ou serviços
obtidos no SITE EPGRS para uso comercial.
O USUARIO também não poderá transmitir ou enviar informações de qualquer
natureza que possam incitar induzir, ou promover atitudes discriminatórias,
mensagens violentas ou delituosas que atentem contra aos bons costumes, à
moral ou ainda que contrariem a ordem pública: i) cadastrar-se com
informações de propriedade de terceiros sem devida autorização ou falsas; ii)
utilizar as informações disponíveis no SITE EPGRS para outros fins daqueles a que

se destinam; iii) alterar, apagar e/ou corromper dados e informações de
terceiros; iv) violar a privacidade de quaisquer USUÁRIO(S) e/ou ANUNCIANTE(S);
v) violar propriedade intelectual do SITE EPGRS, de terceiros em geral, ou seja,
direito autoral, marca, patente, etc., através de reprodução de material, sem a
prévia autorização da EPGRS; vi) usar "nome de USUÁRIO" que guarde
semelhança com o nome "EPGRS"; vii) transmitir ou enviar arquivos com vírus de
computador, com CONTEÚDO invasivo, destrutivo ou que cause dano
temporário ou permanente nos equipamentos do destinatário e/ou do SITE
EPGRS; viii) utilizar nomes e/ou apelidos considerados ofensivos, bem como os
que contenham dados pessoais de qualquer USUÁRIO(S) e/ou ANUNCIANTE(S);
ix) transmitir ou enviar informações de propriedade de terceiros sem devida
autorização; x) usar endereços de computadores, de rede ou de correio
eletrônico falso; xi) utilizar qualquer nome e/ou apelido que insinue ou sugira que
os produtos ou serviços que pertencem ao SITE EPGRS fazem parte de
promoções suas; xii) utilizar materiais que contenham qualquer vírus, worms,
malware e outros programas de computador que possa causar danos ao site
ou ao USUÁRIO(S) ou ANUNCIANTE(S) do SITE EPGRS; e, realizar a divulgação de
materiais ilegais, agressivos, caluniosos, abusivos, difamatórios, discriminatórios,
ameaçadores, danosos, invasivos da privacidade de terceiros, terroristas,
vulgares, obscenos ou ainda condenáveis de qualquer tipo ou natureza que
sejam prejudiciais a menores e à preservação do meio ambiente de algum
modo.
O descumprimento às condições, termos e observações deste TERMO DE USO
dá ao SITE EPGRS o direito de cancelar, suspender, excluir e/ou desativar o
cadastro ou o material enviado pelo USUÁRIO(S), temporária ou
definitivamente, ao seu único e exclusivo critério, sem prejuízo das cominações
legais pertinentes e sem a necessidade de comunicar ao USUÁRIO(S) a ação
tomada dentro do seu sistema.
Todos as informações do SITE EPGRS, incluindo, mas não se limitando a
apresentação, "layout", marcas, logotipos, sistemas, produtos, denominações
de serviços e quaisquer outros materiais, inclusive bases de dados, programas,
arquivos, imagens, vídeos ou materiais de qualquer outra natureza e que
tenham contratualmente autorizadas suas veiculações no SITE EPGRS são
protegidas pela legislação de Propriedade Intelectual.
São de titularidade do SITE EPGRS os direitos de uso e propriedade delimitando
que sua reprodução, transmissão e distribuição de tais informações, não são
permitidas sem o expresso consentimento por escrito do SITE EPGRS ou do
respectivo titular, sobretudo para o fim econômico ou comercial.
Caracterizará como infração da legislação vigente, o uso indevido de materiais
protegidos por propriedade intelectual (direito autoral, marcas comerciais,
patentes etc.) apresentados no SITE EPGRS, sujeitando-se o USUÁRIO(S) infrator
às medidas judiciais cabíveis à espécie, sem prejuízo de eventual indenização
por perdas e danos e honorários advocatícios ao SITE EPGRS, bem como a
terceiros que venham a sofrer pelo ato do USUÁRIO(S).
O EPGRS poderá fazer mudanças nos serviços, produtos, informações e
quaisquer outros materiais do SITE EPGRS, inclusive encerrar suas atividades a

qualquer momento sem a necessidade de enviar qualquer notificação prévia
ao USUÁRIO(S) e sem o direito de indenização a qualquer USUÁRIO(S) ou
ANUNCIANTE(S).
O EPGRS poderá alterar, modificar e/ou ajustar este TERMO DE USO a qualquer
tempo, sendo que essas alterações, modificações e/ou ajustes terão efeito
somente após se tornarem públicos. Desse modo, o USUÁRIO(S) obriga-se a rever
o TERMO DE USO do EPGRS de tempos em tempos, restando claro que o
USUÁRIO(S) subordina-se à aceitação do TERMO DE USO vigente no momento
de seu acesso ou faz uso dos serviços prestados pelo SITE EPGRS.
Ao contribuir/submeter qualquer CONTEÚDO no SITE EPGRS, o(s) USUÁRIO(S),
garante que possuem as licenças necessárias, direitos, autorizações e
permissões para publicar o CONTEÚDO enviado ao SITE EPGRS. O USUÁRIO(S)) e
concede ao EPGRS uma licença mundial, perpétua, irrevogável, livre de
royalties, transferível, bem como e inclusive o direito de licença para usar,
copiar, modificar, apagar na sua totalidade, adaptar, publicar, traduzir, criar
trabalhos derivados, vender, distribuir materiais e/ou incorporar esses materiais
em qualquer formato, meio ou tecnologia sem qualquer prejuízo ao USUÁRIO(S).
O EPGRS reserva-se ao direito de alterar, condensar ou excluir qualquer
CONTEÚDO do SITE EPGRS que considere, a seu exclusivo critério, violar as
diretrizes de CONTEÚDO, a legislação brasileira ou de qualquer outra disposição
do presente TERMO DE USO.
O USUARIO que iniciar o cadastramento e não finalizar, autoriza que a EPGRS
entre em contato via telefone ou email, para verificar os motivos pelo qual o
USUARIO não concluiu seu cadastramento.
O USUÁRIO(S) afirma que não enviará informações protegidas por direitos
autorais, por segredo de negócio ou de qualquer outra forma, a menos que
tenha permissão do legítimo proprietário ou esteja legalmente autorizado a
publicar as informações e ceder ao SITE EPGRS todos os direitos de licença aqui
concedidos.
O USUARIO entende que os documentos integrantes do SITE EPGRS são: i) o
formulário fornecido pelo SITE EPGRS por meio do website www.epgrs.com.br,
preenchido, digitado e salvo no SITE EPGRS, pelo USUÁRIO; ii) o laudo de
conclusão do PGRS elaborado pelo USUARIO.
O USUARIO entende que os valores e condições para pagamento da utilização
do SITE EPGRS será realizada de acordo com a tabela indicada no sistema. E
que os valores negociados entre o USUARIO e seus clientes, será de inteira
responsabilidade do USUARIO, sem que haja qualquer responsabilidade por
parte da EPGRS. Serviços contratados e pagos não serão reembolsados.
Todo o contato entre o USUÁRIO e a EPGRS se dará por meio de acesso à área
de “pendências de abertura” do USUÁRIO no SITE EPGRS, em link fornecido por
e-mail, ou comunicação via chat. Como forma alternativa o usuário poderá
utilizar contato via e-mail para o endereço suporte@epgrs.com.b

Qualquer necessidade de um novo pagamento dos valores de utilização do SITE
EPGRS em virtude de erro do cadastramento ou informação de dados
cadastrados pelo USUÁRIO, este será de única responsabilidade do USUARIO,
não havendo nenhuma obrigação por parte do SITE EPGRS conceder desconto
e/ou beneficio ao USUARIO.
O TERMO DE USO tem validade a partir da data de contratação do SITE EPGRS,
e finalizando em uma das seguintes situações: i) emissão do laudo do PGRS; ou
ii) utilização completa dos valores de crédito contratados pelo USUARIO.
Caso o USUÁRIO esteja com pendências nos órgãos responsáveis, a EPGRS não
se responsabiliza por atrasos no processo de aprovação do PGRS, ficando o
ônus do pagamento de multas, juros e demais taxas relativas as pendências
levantadas, por conta do USUÁRIO. E a EPGRS não se responsabiliza por atrasos
no processo nos casos de força maior (órgãos em greve, falhas de sistema dos
órgãos, feriados entre outros).
Por fim o USUARIO se declara: i) possuir capacidade jurídica para celebrar e
cumprir este contrato, não havendo nenhum impedimento a tanto; ii) ter
condições econômicas de arcar com os pagamentos, custos e despesas
decorrentes deste contrato; iii) estar ciente de todas as obrigações acessórias,
fiscais e tributárias relativas a elaboração do PGRS para a empresa indicada,
determinadas pelos órgãos municipais, estaduais e federais.
Quaisquer avisos ou comunicações, que uma das partes tenha de fazer a outra
parte, em relação a quaisquer direitos ou obrigações contidas no presente
instrumento, deverão adotar a forma escrita e serão tidas como eficazmente
entregues no endereço constante do preâmbulo deste termo, se: i) entregues
em mãos mediante protocolo escrito por quem de direito possa representar a
parte remetida; ii) enviadas por serviço de "courier" mediante protocolo escrito
ou se pelo correio, na forma de carta registrada ("AR"); ou iii) enviadas por email, ou outro meio eletrônico hábil para tais comunicações.

Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, como
competente para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste TERMO DE
USO independentemente de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou
venha a ser.

