CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TERMO DE USO E CADASTRO
1. Das Partes
a) Por este instrumento, a OPPORTUNITY AMBIENTAL LTDA, inscrito no CNPJ sob
o nº 12.661.604/0001-68, simplesmente denominada CONTRATADA e, de outro lado,
FORNECEDOR, pessoa física (ou Jurídica), simplesmente denominada
CONTRATANTE, tem entre si acertado o que segue.
2. Do Objeto
a) O objeto do presente Termo consiste na divulgação do FORNECEDOR na base própria
de Fornecedores cadastrados no site www.epgrs.com.br, devendo o interessado ler com
atenção os termos abaixo antes de acessar o site, pois o acesso ou uso deste implica em
concordância com tais termos.
3. Políticas de Uso
a) O FORNECEDOR se compromete a preencher totalmente o cadastro disponibilizado
pelo site da CONTRATADA, comprometendo-se a informar somente dados verídicos
acerca de sua pessoa ou sociedade, incluindo-se, neste tópico, a necessidade de informar
o seu nome real, seja ele relativo a pessoa física ou pessoa jurídica, e mantê-los sempre
atualizados, garantindo que contém os conhecimentos técnicos para a prestação dos
serviços anunciados.
b) A CONTRATADA atua como veiculador dos dados do FORNECEDOR, não atuando,
portanto, como prestador dos serviços ofertados pelo FORNECEDOR, não recebendo
qualquer comissão por eventuais contratações que venham a ocorrer.
c) O SITE não é responsável pelos serviços prestados pelo FORNECEDOR, não fazendo
parte do processo de negociação com o CLIENTE. Todo o processo de solicitação do
serviço, negociação de valores, entrega dos resultados e cobrança dos honorários ficam
sob responsabilidade do FORNECEDOR e do CLIENTE, não possuindo, a
CONTRATADA, qualquer responsabilidade pelo que for ajustado.
d) A CONTRATADA não realiza a conferência de nenhum dos dados inseridos pelo
FORNECEDOR, cabendo exclusivamente ao CLIENTE checarem a regularidade e
veracidade dos dados informados.
e) O FORNECEDOR declara ser de sua inteira responsabilidade o cumprimento das
diligências contratadas.
f) A CONTRATADA não interfere nos valores cobrados pelo FORNECEDOR pelos
serviços prestados.
g) Não será imputada à CONTRATADA qualquer responsabilidade pelas consequências
originadas em virtude de atos ou omissões praticados por seus FORNECEDORES ou
CLIENTES.

h) A CONTRATADA poderá excluir o FORNECEDOR da sua base de fornecedores,
caso o mesmo não esteja cumprindo as diligências contratadas ou esteja agindo em
desconformidade com a legislação vigente ou com o presente Termo.
i) Os dados do FORNECEDOR ficarão disponíveis nas bases de fornecedores das cidades
escolhidas no cadastro, pelo período contratado, a partir da confirmação do pagamento.
j) O cadastro não constitui garantia de receber contatos de CLIENTES; não garante
exclusividade de divulgação, tampouco garante idoneidade e solvência dos usuários que
venham a entrar em contato.
k) Os dados dos fornecedores poderão ser exibidos hierarquicamente por critérios
meritórios (avaliações etc) e alfabético.
l) É vedada a utilização do conteúdo do site para fins diversos do aqui estipulado, e
também de seu conteúdo por terceiros, sob pena de violação de direitos autorais previstos
nas Leis 9.609 e 9.610/98. Inclui-se em atividade de fim diverso, a utilização dos dados
cadastrados na base do site www.epgrs.com.br para envio de malas diretas e e-mails com
conteúdo diverso relacionado à pesquisa/solicitação de prestação de serviços. Inclui-se
no rol de violação de direitos autorais, ainda, a utilização dos dados contidos na base do
SITE para composição de site concorrente, de banco de pesquisa de profissionais.
m) A CONTRATADA não se responsabiliza por danos e problemas decorrentes da
demora, interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados ocorridos na Internet, bem
como por quaisquer outros eventos fora de seu controle.
n) Na hipótese de reclamação ou ação administrativa/judicial em face de qualquer um dos
FORNECEDORES ou CLIENTES, considera-se parte totalmente ilegítima para
responder/figurar no polo passivo a CONTRATADA, devendo ser eximida de toda
responsabilidade, o mesmo se aplicando a seus funcionários, agentes, representantes e
procuradores.
o) A CONTRATADA poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, modificar
a configuração de seu site, podendo também eliminar ou acrescentar qualquer advogado
em seu banco de dados, bem como alterar os regulamentos e serviços disponibilizados
para as partes.
p) Ao concluir o processo de cadastro na base de dados do SITE, o FORNECEDOR
declara ter plena ciência de que passará a receber contatos através de suas formas de
contato publicadas, incluindo-se, ainda, a possibilidade de recebimento de mensagens
através de formulário padrão disponibilizado no SITE, ficando desde já ciente de que a
CONTRATADA não realiza qualquer filtro antes da efetiva concretização de contato por
parte do CLIENTE com o FORNECEDOR. Do mesmo modo, o SITE não realiza
qualquer filtro no envio das mensagens remetidas através da ferramenta “Formulário de
Contato” disponibilizada em seu site.

4- Do Pagamento
a) O FORNECEDOR poderá contratar planos trimestrais, semestrais ou anuais.

b) O pagamento do plano contratado será realizado por meio da plataforma “PagSeguro
UOL”, que garante a devolução do dinheiro em caso de fraudes.
c) O “PagSeguro UOL” é o responsável por qualquer assunto referente ao pagamento.
d) Em caso de ausência de pagamento, os dados do FORNECEDOR não serão
disponibilizados para consulta. Em se tratando de renovação de cadastro (em virtude de
encerramento do prazo), os dados do FORNECEDOR serão imediatamente suspensos em
dia posterior ao do vencimento do plano.
5- Do Cancelamento
a) O FORNECEDOR poderá a qualquer momento
(contato@epgrs.com.br) o cancelamento de sua conta.

requerer

por

e-mail

b) A CONTRATADA tem até 03 (três) dias úteis para excluir os dados do
FORNECEDOR de sua base.
c) A eventual restituição de quantias pagas será efetuada considerando os dias de serviço
utilizados, as taxas do “PagSeguro UOL”, impostos e descontos recebidos. Apurado o
saldo remanescente, o FORNECEDOR deverá informar seus dados bancários para
restituição.
d) A CONTRATADA terá até 10 (dez) dias úteis para concluir o processo de restituição
e escolherá a forma de pagamento que for mais conveniente em cada caso.
e) Para promover o bom funcionamento e qualidade dos serviços do Website, a
CONTRATADA se reserva no direito de, sem a necessidade de notificação prévia,
impedir ou interromper o acesso do usuário que, segundo a CONTRATADA, estiver
atuando de qualquer forma a violar qualquer disposição destes Termos e Condições de
Uso, da Política de Privacidade ou de qualquer contrato celebrado por meio do Website.
f) Caso a CONTRATADA deixe de exercer qualquer direito previsto nestes Termos e
Condições de Uso, isto não deverá ser interpretado como uma renúncia, abdicação ou
revogação de disposição constante destes Termos e Condições de Uso.
6- Das disposições gerais
a) Estes Termos e Condições de Uso podem ser alterados a qualquer momento, sem prévio
aviso por parte da CONTRATADA. A última versão destes Termos e Condições de Uso
sempre estará disponível no endereço: https://www.epgrs.com.br, e sugerimos fortemente
que o usuário consulte eventuais atualizações de tempos em tempos.
b) Este Contrato e a sua Aceitação constituem o entendimento total entre a
CONTRATADA e o FORNECEDOR, sendo que a concordância através do clique no
campo “Aceito e concordo com os termos de uso deste site” é considerado, para todos os
fins de direito, como aceitação pelo FORNECEDOR e pelo CLIENTE de todos os termos
e condições do presente Contrato, passando o mesmo a determinar as regras da relação
entre as Partes.

7- Do Foro
a) Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, como competente para
dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste Termo.

