TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DO APLICATIVO E DO SITE
Todo aquele que pretender utilizar o website www.ufrilla.com.br e/ou aplicativo mobile Ufrilla
deverá aceitar integralmente as cláusulas e condições estabelecidas nos presentes Termos e
Condições de Uso (“T&C”) comprometendo-se a cumprir todas as disposições aqui contidas.
Os termos utilizados neste instrumento deverão ser interpretados e usados conforme
definições abaixo, seja no singular ou plural:
(i)

APP: significa o website www.ufrilla.com.br e o aplicativo mobile disponı́vel na Apple
Store e na Google Play, ambos de propriedade exclusiva da CONTRATADA, cujo objetivo
é intermediar e promover a conexão entre pessoas que desejam trabalhar em caráter
esporádico e sem vínculo empregatício (“FREELANCERS”) a pessoas física ou jurídicas
que tenham interesse em contratar estes serviços (“CONTRATANTE”).

(ii)

CONTRATADA ou UFRILLA: AGE\ NCIA UFRILLA LTDA. - ME, pessoa jurı́dica de direito
privado inscrita no CNPJ sob o no 28.262.172/0001-52, com sede na cidade de Belo
Horizonte/MG, à Avenida Raja Gabaglia, nº 4343, 3º andar, Bairro Santa Lúcia – CEP:
30.350-577.

(iii)

CONTRATANTE: significa a pessoa física ou jurídica, legalmente capaz nos termos da lei,
que atue no ramo de entretenimento (ex.: produtoras de eventos, bares, restaurantes,
butequins, etc.) e tenha interesse em contratar, através do APP, mão de obra esporádica
e sem vínculo empregatício mediante o pagamento de quantia previamente
determinada ao FREELANCER.

(iv)

FREELANCER: significa a pessoa física legalmente capaz nos termos da lei, com perfil
devidamente verificado pelo APP, que deseje utilizar a plataforma para buscar
oportunidades de trabalho para que possa prestar seus serviços de forma AUTÔNOMA,
remunerada em caráter esporádico e sem QUALQUER VÍNCULO EMPREGATÍCIO, em
datas, horá rios e locais pré -determinados.

(v)

SERVIÇOS: significam os serviços de intermediação virtual prestada pela UFRILLA com
intuito de permitir que o prestador de serviço autônomo interessado em expandir seu
leque de oportunidades de trabalho (FREELANCER), possa encontrar empresas que
atuem no ramo do entretenimento cadastradas no banco de dados do APP
(CONTRATANTE.

(vi)

USUÁRIO: significa todo aquele que pretende usufruir dos serviços disponibilizados pela
CONTRATADA através do APP, aceitando os Termos e Condições de Uso aqui
estipulados, podendo o USUÁRIO ser um FREELANCER ou uma CONTRATANTE,
conforme qualificado no cadastro constante no banco de dados do APP UFRILLA.

1.

ACEITE E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES DOS T&C

1.1.

A utilizaçã o dos SERVIÇOS implica na compreensã o, aceitaçã o e vinculaçã o automá tica
do USUAv RIO aos T&C. Ao realizar o cadastro no APP e fazer uso dos SERVIÇOS
oferecidos, o USUAv RIO concorda em respeitar e seguir todas e quaisquer diretrizes
dispostas nestes T&C, documentos incorporados ou mencionados nestes e legislaçã o
pertinente.

1.2.

O USUAv RIO declara ser plenamente capaz, nos termos da legislaçã o civil, para contratar
os serviços, sendo expressamenter vedado à s pessoas menores de 18 anos (exceto se
forem emancipadas) e/ou pessoas que nã o gozem de capacidade legal, o direito de
contratar os serviços da UFRILLA, sob pena de invalidaçã o do negó cio e bloqueio de
acesso ao APP.

1.3.

Estes T&C poderã o sofrer alteraçõ es perió dicas, seja por questõ es legais ou estraté gicas
da UFRILLA. O USUAv RIO desde já concorda e reconhece que é de sua ú nica e inteira
responsabilidade a verificaçã o perió dica destes T&C, sendo que a aceitação dos T&C pelo
USUÁRIO em seu primeiro acesso não o exime da aceitação futura dos T&C modificados
e/ou alterados pela CONTRATADA.
1.3.1. A UFRILLA poderá , por mera liberalidade, informar ao USUAv RIO sobre alteraçõ es
significativas nestes T&C, atravé s de avisos na pá gina principal do Site, no APP ou por email.
1.3.2. Caso o USUÁRIO nã o concorde com as alteraçõ es dos T&C, deverá suspender
imediatamente a utilização do APP e comunicar a CONTRATADA, qual poderá proceder
com o cancelamento do cadastro do USUÁRIO. Nesta hipótese, o presente vı́nculo
contratual deixará de existir, ressalvadas as eventuais pendê ncias ou dı́vidas em aberto
perante a UFRILLA.
1.3.3. Nã o havendo manifestaçã o expressa do USUAv RIO e este continue utilizando o APP,
entender-se-á que o USUAv RIO aceitou tacitamente os novos T&C, que continuaraão
vinculando as partes, para todos os fins de direito.

2.

CADASTRO

2.1.

Para contratar os SERVIÇOS disponibilizados no APP, o USUÁRIO deve realizar o
download de nosso aplicativo “APP” e em seguida preencher um cadastro pré vio. Caso
seja um FREELANCER, o cadastro deverá conter: foto, nome completo, gênero, idade,
nú mero de telefone celular, CPF, faculdade, nú mero de matrı́cula e endereço. Caso seja
uma CONTRATANTE, o cadastro deverá: nome/razão social, CPF/CNPJ, local do
estabelecimento, número de telefone para contato e indicação de alguma pessoa física(
que ficará responsável por instruir freelancers.

2.2.

Os FREELANCERS deverão, após a realização da primeira parte do cadastro, enviar um
e-mail para contato@ufrilla.com.br com um video de um minuto se apresentando,
ressaltando suas habilidades, experiências profissionais e convencendo a Equipe ufrilla
de que merece destaque dentre os demais cadastrados. Juntamente ao vídeo, podem
anexar, OPCIONALMENTE: atestados de antecedentes criminais, documento oficial com
foto. O vídeocurrículo faz parte do cadastro e é fundamental para verificação do perfil e
consequentemente participação dos usuários nas vagas disponibilizadas.

2.2.1 O processo de verificação é realizado por livre e espontânea vontade do APP, devido ao
grande número de interessados em utilizar da plataforma como meio de aumentar sua
renda extra, assim como o número de oportunidades de trabalho. Diante da liberdade
de contratar, garantida pelo Direito Brasileiro, o APP, como Pessoa Jurídica de Direito
Privado, ressalta que não é obrigado a aceitar e firmar contrato com todos os USUÁRIOS
que se cadastram no mesmo. Por essa razão, exige-se o vídeocurrículo, por meio do qual
o APP irá escolher deliberadamente quais dos USUÁRIOS serão verificados, isto é, com
quais FREELANCER a ufrilla irá celebrar contrato de agência.
2.2.2 Todas as informações referentes ao processo de verificação estão disponíveis no FAQ no
site www.ufrilla.com.br e são enviadas em e-mail automático no momento em que é feito
o download do aplicativo pelo USUÁRIO, restando claro que nem todos que enviarem o
vídeo e os documentos serão necessariamente verificados ou aprovados.
2.3.

A UFRILLA poderá utilizar todos os meios possı́veis e lı́citos para identificaçã o e
verificaçã o do USUAv RIO, bem como confirmaçã o da veracidade de seus dados cadastrais,
incluindo, mas sem se limitar a confirmaçã o do e-mail vá lido, checagem do nú mero da
matrícula, podendo negar aos usuários acesso às vagas ofertadas na plataforma,
conforme bem entender e julgar conveniente.

2.4.

Independentemente do direito de fiscalização da UFRILLA acima, o USUAv RIO é
exclusivamente responsá vel pela veracidade dos dados fornecidos no APP, bem como
por manter todos os seus dados cadastrais atualizados.

2.5

Caso a UFRILLA tome conhecimento, por meios pró prios ou denú ncias, da falsidade ou
inexatidã o dos dados fornecidos no cadastro, o USUÁRIO poderá ter seu cadastro
suspenso, bloqueado ou excluı́do, sem prejuı́zo de responder civil e criminalmente por
suas açõ es ou omissõ es.

2.6.

A UFRILLA se compromete em nã o divulgar a terceiros quaisquer informaçõ es pessoais
fornedidas pelos USUAv RIOS durante o cadastro, com exceção do nome, foto, gênero,
número de matrícula, faculdade e telefone.

2.7.

O USUAv RIO, ao se cadastrar, informará login e senha que serã o utilizados para liberar o
acesso ao APP. Esta senha é pessoal e intransferível, sendo o USUAv RIO integralmente
responsável pela utilização do APP por terceiros, autorizados ou não.

2.8.

O USUÁRIO deverá adotar todas as medidas de segurança necessárias em seu dispositivo
para impedir tal uso (bloqueio por senha numérica, biométrica ou similar). Caso o
USUÁRIO suspeite que um terceiro esteja utilizando sua conta no APP indevidamente,
deverá efetuar a imediata troca de sua senha pessoal e informar a UFRILLA através do
APP, sob pena de responder por eventuais fraudes ou prejuı́zos praticados em seu nome.

2.9.

O APP permite que o USUAv RIO promova a solicitaçã o de recuperaçã o de contas cuja
senha de acesso tenha sido esquecida, mediante a confirmaçã o de dados pessoais,
entretanto, nã o há garantia de recuperaçã o do acesso à contas nessas condiçõ es, ficando
a UFRILLA isenta de eventuais prejuı́zos decorrentes da impossibilidade do USUAv RIO
identificar a propriedade da conta.

2.10. O Usuá rio só poderá manter 01 (um) cadastro no site, sendo proibida a cessã o,
compartilhamento, venda e/ou aluguel de cadastro.
2.11. Em caso de falecimento de algum USUAv RIO, o familiar mais pró ximo deverá enviar um
e-mail para: contato@ufrilla.com.br. Serã o exigidos alguns dados do interessado e a
remoçã o da conta do usuá rio será feita pela equipe té cnica.
2.12. O uso do APP de forma indevida, irregular, ilegal ou em desacordo às condições previstas
nestes T&C implicará a exclusão do cadastro e a rescisão imediata do acesso do
USUÁRIO, que ficará sujeito ainda às cominações legais.
3.

SERVIÇOS OFERECIDOS PELA UFRILLA E DIREITOS DOS USUÁRIOS

3.1.

A UFRILLA oferecerá os seguintes serviços atravé s de seu APP:
a)

b)
c)
d)
g)

hospedagem do perfil do FREELANCER em seu banco cadastral para consulta dos
CONTRATANTES em busca de prestadores de serviços na regiã o atendida pelo
FREELANCER;
prospecçã o, em favor do FREELANCER, de serviços mediante cobrança de taxa de
comissã o a ser paga pelo CONTRATANTE;
ranking dos FREELANCERS;
suporte via APP e e-mail para esclarecer dú vidas té cnicas sobre o funcionamento
da plataforma e questõ es relativas a serviços aceitos ou já realizados;
envio de ofertas para os USUÁRIOS cadastrados.

3.2.

As oportunidades de serviço serã o enviadas para o FREELANCER exclusivamente por
meio de alertas atravé s do APP, em qualquer horá rio em qualquer dia da semana.

3.3

O FREELANCER nã o terá qualquer obrigaçã o em cumprimento de jornada, determinaçã o
de horá rio de trabalho ou de comparecimento na sede da UFRILLA, podendo empregar
seu tempo com autonomia de acordo com sua conveniê ncia e disponibilidade.

3.4.

Os USUAv RIOS reconhecem que inexiste qualquer vı́nculo empregatı́cio ou de
subordinaçã o entre a UFRILLA e os FREELANCERS cadastrados no APP, não sendo a
UFRILLA responsável por quaisquer danos ou lesõ es decorrentes dos serviços prestados
pelos FREELANCERS aos CONTRATANTES, tampouco pelo transporte ou meios de
locomoção até o local do serviço, dentre outras despesas inerentes a realização da
atividade. Os USUÁRIOS contratam a UFRILLA para encontrar clientes disponíveis em
sua região e não o inverso.

3.5.

Para fins deste T&C, o “aceite” da oferta de trabalho ocorrerá sempre que o
FREELANCER aceitar realizar um serviço que lhe tenha sido oferecido através do APP,
se comprometendo a atender um CONTRATANTE especı́fico em local, horá rio e data
determinados, e por um preço fechado.

3.6.

O FREELANCER terá total autonomia para organizar sua agenda de atividades, ficando
livre para aceitar ou recusar qualquer proposta que lhe tenha sido feito por intermé dio
do APP.

3.7.

Fica expressamente estabelecido que o FREELANCER nã o é obrigado a aceitar as
oportunidades de trabalho oferecidas por intermé dio do APP, nã o havendo qualquer
prejuı́zo ou infraçã o contratual na recusa imotivada das mesmas. TODAVIA, O
FREELANCER DECLARA ESTAR CIENTE E CONCORDAR QUE, CASO ACEITE UMA
OPORTUNIDADE E NA€ O COMPAREÇA NO DIA E HORA MARCADOS PELA
CONTRATANTE PARA A REALIZAÇA€ O DO SERVIÇO, FICARÁ SUJEITO ÀS SEGUINTES
PENALIDADES:
(I)

INCLUSÃO EXPRESSA SOBRE O NÃO COMPARECIMENTO DO FREELANCER NO
SEU PERFIL MANTIDO JUNTO AO APP DA UFRILLA; E,

(II)

SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE OFERTAS DE TRABALHO PELO PRAZO DE 2
(DUAS) SEMANAS CONTADAS A PARTIR DA DATA QUE A UFRILLA TIVER
TOMADO CIÊNCIA DO NÃO COMPARECIMENTO DO FREELANCER.

4.

RESPONSABILIDADE QUANTO ÀS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELOS USUÁRIOS

4.1.

O CONTRATANTE declara estar plenamente ciente de que, apesar de todos os
cruzamentos de dados que sã o feitos pela UFRILLA, o APP nã o consegue garantir a
veracidade de todos os dados pessoais e qualificaçõ es dos FREELANCERS, uma vez que
estas informações sã o disponibilizadas pelos pró prios FREELANCERS. Desta forma, o
CONTRATANTE reconhece que a UFRILLA nã o é responsá vel pelos dados pessoais e
qualificaçõ es disponibilizados pelos FREELANCERS, nem mesmo pelas mensagens,
publicidade, arquivos, imagens, fotos, vı́deos, sons ou qualquer outro material
disponibilizado por estes atravé s do APP.

5.

FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

5.1.

A UFRILLA oferece uma ferramenta de avaliaçã o para ajudar USUAv RIOS a analisar a
idoneidade, performance e a qualificaçã o dos CONTRATANTES e FREELANCERS
cadastrados no APP.

5.2.

Apó s a realizaçã o de uma avaliaçã o ruim ou reclamaçã o contra algum USUAv RIO, este
poderá , eventualmente, ser contatado pela UFRILLA no intuito de apurar a veracidade e
as circunstâ ncias do descontentamento.

6.

SISTEMA DE PAGAMENTOS

6.1.

A UFRILLA não possui qualquer ingerência ou interferência na formação do preço a ser
pago pelos serviços prestados pelo FREELANCER ao CONTRATANTE. O CONTRATANTE
estipula livremente o preço, a seu exclusive critério e o APP apenas encaminha a oferta
de trabalho para os FREELANCERS cadastrados, sem que haja qualquer tipo de
influência nos valores acordados.

6.2.

O USUAv RIO reconhece que a UFRILLA nã o possui responsabilidade e nã o pode interferir
na transação do pagamento, sendo, contudo, obrigatório que o pagamento dos serviços
prestados pelo FREELANCER seja efetuado pelo CONTRATANTE imediatamente após o
fim do serviço ou posteriormente, desde que informado na descrição da vaga.

7.

PREÇO DOS SERVIÇOS DOS FREELANCERS E PAGAMENTO

7.1.

O CONTRATANTE se declara ciente que a atuaçã o dos FREELANCERS deve ser
remunerada, observado o valor mínimo informado pelo APP que estiver vigente na data
da solicitaçã o feita pelo CONTRATANTE junto ao FREELANCER (“PREÇO”).

7.2.

O PREÇO será devido mediante comparecimento do FREELANCER contratado no dia e
horá rio do serviço agendado e com a efetiva prestação do serviço pelo FREELANCER.
També m será devido o PREÇO integral nas seguintes hipó teses:
a)
b)

cancelamento repentino de um serviço pelo CONTRATANTE em perı́odo igual ou
inferior a 60 (sessenta) minutos antes do horá rio marcado;
nã o prestaçã o de serviço do FREELANCER por vontade pró pria do
CONTRATANTE.

8.

DA COMISSÃO DA UFRILLA

8.1.

Em contrapartida dos SERVIÇOS descritos no item 3.1 deste termo, notadamente pela
intermediaçã o/aproximaçã o dos interesses do CONTRATANTE e do FREELANCER, a
UFRILLA fará jus ao recebimento de uma comissã o no importe de até 20 % (vinte por
cento) do PREÇO recebido pelo FREELANCER pelo serviço de agenciamento que a
plataforma presta ao mesmo, ou seja, em razão de procurar e disponibilizar mais
oportunidades de trabalho para o FREELANCER, a plataforma cobra a taxa de 20% (vinte
por cento) sob o montante adquirido por meio do APP. Tal valor será cobrado do

FREELANCER, estando este ciente de que receberá o valor ofertado no aplicativo
decrescido do percentual supracitado.
8.3.

A cobrança da comissão supracitada será efetivada em uma das seguintes situações, a
que ocorrrer primeiro:
(i)

(ii)

Quando o CONTRATANTE realizar a avaliação do FREELANCER no APP após o
comparecimento do FREELANCER na data e horá rio previamente agendados,
OU,
Pelo decurso de 48h (quarenta e oito horas) do horá rio previsto para o início
da prestação de serviços pelo FREELANCER, desde que não tenha havido
nenhuma reclamaçã o, por parte do CONTRATANTE, acerca do nã o
comparecimento do FREELANCER.

8.4.

Os SERVIÇOS explicitamente declarados como gratuitos pela APP nã o serã o cobrados.

8.5.

Poderã o ser oferecidos SERVIÇOS adicionais, tanto pela UFRILLA quanto por seus
parceiros, os quais serã o cobrados mediante a aceitação, pelo USUÁRIO, de contrato de
prestaçã o de serviços personalizados ou Termos de Uso especı́ficos.

8.6

O pagamento da taxa descrita no item 8.1 deste termo, será efetuado pelo freelancer por
meio de boleto bancário a ser emitido pela UFRILLA, em nome do FREELANCER que
prestou o serviço, em até 48h (quarenta e oito horas) do fim da prestação do serviço,
com vencimento de 7 (sete) dias da data da emissão.

8..7

O não pagamento acarreta em multa de 1% (um por cento) ao mês e bloqueio
temporário da plataforma, até que o valor devido seja quitado.

9.

POLÍTICA DE LEGALIDADE E PENALIDADES

9.1.

A UFRILLA nã o permite, e desde já considera como inadequadas quaisquer atividades
de USUAv RIOS, tanto ambiente virtual (APP ou website) ou fora dele (durante a
realização de serviços), que impliquem em:
a)

agressã o verbal ou fı́sica, entre os USUÁRIOS;

b)

violação a qualquer lei, estatuto, portaria ou regulamentaçã o;

c)

transaçõ es que envolvam produtos ou serviços ilı́citos, nem mesmo que
promovam, facilitem ou instruam outras pessoas a envolver-se em atividade
ilegal;

d)

utilizaçã o ou reproduçã o de conteú do protegido por direitos autorais, segredo
comercial, industrial ou de terceiros;

e)

divulgaçã o de conteú do nocivo, abusivo, difamató rio, pornográ fico, libidinoso ou
que de qualquer forma represente assé dio, invasã o de privacidade, assé dio,
degradaçã o, intimidaçã o ou ó dio em relaçã o a um indivı́duo ou grupo de
indivı́duos com base na religiã o, sexo, orientaçã o sexual, raça, origem é tica, idade
ou deficiê ncia;

f)

divulgaçã o, mençã o ou apologia a quaisquer serviços ilegais ou venda de
quaisquer itens cujo comé rcio e propaganda sejam proibidos ou restritos por lei;

g)

Utilizaçã o de vı́rus ou qualquer outro có digo malicioso, arquivos ou programas
projetados para interromper, espionar, destruir ou limitar a funcionalidade do
APP.

9.2.

A listagem prevista no item 9.1, acima, possui cará ter meramente exemplificativo e nã o
exaustivo, devendo cada caso ser analisado concretamente em caso de eventuais
transgressões.

9.3.

Qualquer USUAv RIO que desrespeitar os compromissos previstos nesta Cláusula Nona
estará sujeito à s sançõ es previstas nestes T&C, sem prejuı́zo de responder civil e
criminalmente pelas consequê ncias de seus atos/ omissõ es.

10.

NOTIFICAÇÃO FORMAL E RECLAMAÇÕES

10.1. Caso o USUAv RIO se sinta lesado em relaçã o a qualquer serviço oferecido pela UFRILLA
poderá utilizar-se dos seguintes canais de atendimento:
a)

via APP, poderá enviar mensagem à equipe de Suporte em AJUSTES > FALE
CONOSCO;

b)

via e-mail, poderá encaminhar notificaçã o por escrito atravé s do endereço
contato@ufrilla.com.br. Os USUÁRIOS que desejarem enviar feedbacks,
comentá rios, sugestõ es, crı́ticas, solicitaçõ es de suporte té cnico e outras
comunicaçõ es també m poderã o se utilizar deste veı́culo de comunicaçã o.

10.2. Apó s a UFRILLA ser notificada sobre a ocorrê ncia de qualquer problema durante a
prestaçã o do serviço de um modo geral, sua intervençã o dependerá de efetiva
comprovaçã o ou forte evidê ncia de ilegalidade ou infraçã o à lei, direitos de terceiros
e/ou ao presente T&C.
11.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

11.1. O USUAv RIO desde já autoriza a UFRILLA a preservar e armazenar todas as informaçõ es
submetidas ao site ou APP, bem como todos os seus dados pessoais, cadastrais e de
acesso, incluindo, mas sem se limitar a endereços de e-mail, endereços de IP (Internet
Protocol), informaçõ es de data e horá rio de acesso, serviços contratados ou prestados,

produtos adquiridos, partidas realizadas e outras informaçõ es. Estes dados serão
armazenados pela UFRILLA pelo prazo mı́nimo de 06 (seis) meses previsto na Lei
12.965/14 – Marco Civil da internet, podendo, a exclusivo critério da UFRILLA,
prolongar-se pelo perı́odo que esta julgar necessá rio para o bom cumprimento de seus
negó cios, mesmo apó s o encerramento da conta do USUAv RIO.
11.2.

Todas as informaçõ es dos USUAv RIOS e dos SERVIÇOS prestados serã o mantidas em uma
base de dados escolhida pela UFRILLA e que atenda aos padrõ es de segurança
atualmente aplicados no mercado.

11.3. O USUAv RIO també m autoriza a UFRILLA a informar e/ou divulgar estes dados em caso
de exigê ncia legal ou se for razoavelmente necessá rio para: (i) fazer cumprir estes T&C;
(ii) responder a alegaçõ es de suposta violaçã o de direitos de terceiros e (iii) proteger os
direitos, a propriedade ou a segurança dos USUAv RIOS, de terceiros e/ou da pró pria
UFRILLA.
11.4. Parceiros e prestadores de serviço da UFRILLA poderã o, eventualmente, utilizar cookies
ou coletar e reter informaçõ es de USUAv RIOS como endereço IP, especificaçã o do
navegador e sistema operacional.
11.5. A UFRILLA poderá utilizar cookies para administrar as sessõ es, navegaçõ es, acessos e
cadastros dos USUAv RIOS e armazenar preferê ncias, rastrear informaçõ es, entre outros.
Os Cookies realizam a coleta de informaçõ es como data e horá rio de acesso, histó rico de
navegaçã o, preferê ncias e nome do usuá rio.
11.6. O USUAv RIO tem a opçã o de aceitar ou recusar o uso de cookies em seu navegador,
independente de cadastro no Site ou no APP, configurando seu navegador como desejar.
A recusa do uso de cookies pode, contudo, resultar na limitaçã o do acesso do USUAv RIO
a certas ferramentas disponı́veis no Site ou no APP, dificuldades no login e na ferramenta
de comentá rios.
11.7. O Site ou o APP poderá , eventualmente, conter links para sites de terceiros. A
intermediadora nã o se responsabiliza pelo conteú do ou pela segurança das informaçõ es
do USUAv RIO quando acessar sites de terceiros. Tais sites podem possuir suas pró prias
polı́ticas de privacidade quanto ao armazenamento e conservaçã o de informaçõ es
pessoais, completamente alheias às políticas da ufrilla.
11.8. A UFRILLA poderá trabalhar com empresas terceirizadas de propaganda para a
divulgaçã o de anú ncios durante seu acesso ao site ou APP. Tais empresas poderã o
coletar informaçõ es sobre as visitas de USUAv RIOS, no intuito de fornecer anú ncios
personalizados sobre bens e serviços do interesse do USUAv RIO. Tais informaçõ es nã o
incluem nem incluirã o nome, endereço, e-mail ou nú mero de telefone do USUAv RIO.

11.9. A concordâ ncia à s condiçõ es deste T&C autoriza a plataforma a proceder com o envio de
mensagens publicitá rias ou administrativas aos usuá rios, cabendo-lhes desativar o
envio dessas notificaçõ es, quando de seu interesse.
12.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

12.1. Os elementos e/ou ferramentas encontrados no APP, sã o de titularidade ou licenciados
para UFRILLA, sujeitos aos direitos intelectuais de acordo com as Leis Federais n.
9.609/98 e 9.279/96 alé m das demais legislaçõ es brasileiras pertinentes, bem como
tratados e convençõ es internacionais dos quais o Brasil seja signatá rio. Apenas a tı́tulo
exemplificativo, entendem-se como tais: logomarcas, textos, softwares, scripts, imagens
grá ficas, fotos, sons, mú sicas, vı́deos, recursos interativos e similares, marcas, marcas de
serviços, logotipos, look and feel e user experience.
12.2. A UFRILLA reserva a si todos os direitos que nã o foram expressamente previstos em
relaçã o ao Site, APP, aos seus elementos e/ou ferramentas.
12.3. O USUAv RIO compromete-se a nã o usar, reproduzir ou distribuir quaisquer elementos
e/ou ferramentas que nã o sejam expressamente permitidos pela UFRILLA inclusive o
uso, reproduçã o ou distribuiçã o para fins comerciais dos Anú ncios e/ou Conteú dos
extraı́dos do Site.
12.4

Caso o USUAv RIO faça qualquer có pia, seja ela via download ou impressã o, dos elementos
e/ou ferramentas da plataforma para uso exclusivamente pessoal, deverá preservar
todos os direitos de propriedade intelectual inerentes. O USUAv RIO concorda em nã o
burlar, desativar ou, de alguma forma, interferir em recursos e/ou ferramentas
relacionados à segurança do site, sob pena de incorrer nas medidas judiciais cabı́veis.

12.5

É expressamente proibida a utilização de ferramentas, scripts, softwares, robôs ou
meios que contenham qualquer vírus, worms, malwares, trojans e/ou outros programas
de computador que possam causar danos ao APP.

13.

VÍCIOS DE QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO

13.1. A UFRILLA nã o é responsá vel por vı́cios de qualidade na atuaçã o, gestã o ou no
estabelecimento dos CONTRATANTES, sendo exigido tã o somente o envio da oferta nos
moldes sugeridos para a regular prestaçã o do serviço pelo contratante.
13.2. A função do APP é de mera conectora, fazendo a ligação entre os USUÁRIOS,
independentemente do que no decorrer da relação daquelas irá ocorrer.
14.

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR

14.1. O USUAv RIO se compromete a defender, indenizar e isentar de qualquer
responsabilidade a UFRILLA, seus executivos, subsidiá rias, afiliados, sucessores,

prepostos, administradores, agentes, prestadores de serviços, fornecedores e
funcioná rios com relaçã o a toda e qualquer reclamaçã o, perda, dano, obrigaçã o, custos,
dı́vidas ou despesas (incluindo, entre outros, honorá rios advocatı́cios e custas
processuais) incorridas em razã o de:
(i)
(ii)
(iii)

mau uso e acesso do Site ou do APP;
violaçã o e/ou nã o observâ ncia de quaisquer disposiçõ es destes T&C; ou,
violaçã o de qualquer direito de terceiros, incluindo, mas sem se limitar a,
qualquer direito proprietá rio, intelectual ou de privacidade.

14.1.1 A obrigaçã o de indenizar prevista nesta Cláuusla Quartorze subsistirá a estes
T&C e ao uso e/ou acesso do APP.
14.2. Caso a UFRILLA seja condenada judicialmente a reparar terceiros ou mesmo outros
USUAv RIOS em decorrê ncia de qualquer açã o ou omissã o de um USUAv RIO que tenha
causado prejuı́zo a outrem, a UFRILLA poderá denunciar o USUÁRIO infrator à lide e/ou
ajuizar uma açã o judicial regressiva contra o USUÁRIO infrator para resguardar seus
direitos ou mesmo recompor prejuı́zos dos quais a UFRILLA nã o tiver culpa ou nã o tiver
dado causa.
15.

RESPONSABILIDADES

15.1. O USUAv RIO fica ciente e aceita, de forma expressa, que a UFRILLA atua tã o somente como
uma intermediadora na contrataçã o de serviços de freelancers, nã o se
responsabilizando pelo nı́vel de habilidade ou pelas condutas dos FREELANCERS
tampouco dos CONTRATANTES.
15.2. A UFRILLA nã o será responsá vel pelas transaçõ es efetivadas entre os CONTRATANTES
e FREELANCERS sem a intermediaçã o do APP, oferecendo garantia tã o somente com
relação ao funcionamento do aplicativo, eventual mediaçã o de reclamaçõ es e
armazenagem de informaçõ es relativas aos negó cios que forem celebrados atravé s do
APP. Em se tratando de contrataçõ es sem intermediaçã o do APP, a UFRILLA igualmente
nã o será responsá vel pelos respectivos pagamentos e promessas de entrega de
quaisquer bens ou serviços, termos, condiçõ es, garantias ou declaraçõ es associadas a
tais negociaçõ es, as quais comprometem exclusivamente os USUAv RIOS.
15.2.1. Sobrevindo contratação direta, o APP poderá optar por não mais enviar ofertas
ao FREELANCER que realizar serviços sem a intermediação da UFRILLA, assim como
não receber mais ofertas do CONTRATANTE. Contudo, tais recusas não implicam em
uma exigência de exclusividade, mas tratam-se de um mecanismo de política de uso, na
qual a UFRILLA prioriza aqueles USUÁRIOS que dão preferência para as contratações
realziadas com seu intermédio.
15.3. O USUAv RIO deverá zelar para que nã o haja reclamaçã o contra si, ou qualquer reclamaçã o
desfavorá vel a imagem da UFRILLA, nos canais (i) reclame aqui/reclamã o (ii) Facebook

(iii) Twitter (iv) PROCON (v) outros meios de comunicaçã o, tais como internet, televisã o,
rá dio, jornais e revistas. Caso isto aconteça, deverá colaborar na resoluçã o do problema,
de modo que a reclamaçã o seja removida pelo seu cliente final/fornecedor/parceiro.
15.4. O USUAv RIO está ciente de que a UFRILLA nã o deve ser responsabilizada ou sujeitar-se a
quaisquer perdas e/ou danos incorridos em face dos serviços prestados à
CONTRATANTE pelo FREELANCER.
15.5

A CONTRATADA não se responsabiliza:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

Por falha de operação, operação por pessoas não autorizadas ou qualquer
outra causa em que não exista culpa da CONTRATANTE;
Pelos danos ou prejuízos decorrentes de decisões administrativas, gerenciais
ou comerciais tomadas com base nas informações fornecidas pelo APP;
Por quaisquer danos diretos ou indiretos decorrentes de fatos resultantes do
uso ao APP ou da inabilidade de uso deste;
Por problemas de “caso fortuito” ou “força maior” nos termos do Art. 393 do
Código Civil;
Por problemas decorrentes de ações de terceiros que possam interferir na
qualidade do serviço;
Por revisar as informações fornecidas pelo USUÁRIO, seja no que tange à
qualidade das imagens, veracidade, exatidão ou completude dos dados,
legalidade ou violação legal em função do fornecimento destas informações;
Por danos pessoais ou qualquer prejuízo incidental, especial, indireto ou
consequente, incluindo, sem limitação, prejuízos por perda de lucro, corrupção
ou perda de dados, falha de transmissão ou recepção de dados, não
continuidade do negócio ou qualquer outro prejuízo ou perda comercial,
decorrentes ou relacionados ao seu uso ou sua inabilidade em usar o APP.

15.5

A CONTRATADA adota as medidas de segurança adequadas de acordo com os padrões
de mercado para a proteção das informações armazenadas no APP. Contudo, o USUÁRIO
reconhece que nenhum sistema, servidor ou software está absolutamente imune a
ataques e/ou invasões de hackers e outros agentes maliciosos, não sendo a
CONTRATADA responsável por qualquer exclusão, obtenção, utilização ou divulgação
não autorizada de informações resultantes de ataques que a CONTRATADA não poderia
razoavelmente evitar por meio dos referidos padrões de segurança.

15.6

O APP é disponibilizado “no estado em que se encontra” com todas as falhas e sem
garantia de qualquer espécie, ficando desde já estabelecido que a CONTRATADA não
garante que as funções contidas no APP atendam às necessidade específicas do
USUÁRIO, tampouco garante que a operação do APP será ininterrupta ou livre de erros,
que qualquer serviço continuará disponível, nem que os defeitos no APP serão
corrigidos ou que o APP será compatível ou funcione com qualquer software, aplicativos
ou serviços de terceiros.

16.

LIMITAÇÃO E TÉRMINO DO SERVIÇO

16.1. O USUAv RIO concorda que a UFRILLA, a seu exclusivo crité rio, pode excluir ou desativar
sua conta, bloquear seu e-mail ou endereço de IP, ou, de outro modo, encerrar seu acesso
ou uso do APP (ou parte dele) imediatamente, sem aviso pré vio.
16.2

A CONTRATADA poderá, a seu exclusivo critério, suspender, modificar ou encerrar as
atividades do APP mediante comunicação prévia por escrito aos USUÁRIOS, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, disponibilizando formas e alternativas de
extrair do APP as informações, salvo nas hipóteses de caso fortuito ou força maior.

17.

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS

17.1. Estes T&C, bem como quaisquer direitos concedidos pela UFRILLA aos seus USUAv RIOS
nã o podem ser cedidos ou de qualquer forma transferidos, pelo USUAv RIO.
18.

REGRAS GERAIS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

18.1. Estes T&C e quaisquer outras polı́ticas divulgadas pela UFRILLA no APP, estabelecem o
pleno e completo acordo e entendimento entre o USUAv RIO, superando e revogando
todos e quaisquer entendimentos, propostas, acordos, negociaçõ es e discussõ es havidos
anteriormente entre as partes. Este T&C e a relaçã o entre as partes sã o regidos pelas leis
da Repú blica Federativa do Brasil.
18.2. A incapacidade da UFRILLA em exercer ou fazer cumprir qualquer direito ou clá usula
dos T&C nã o representa uma renú ncia desse direito ou clá usula.
18.3. Na hipó tese de que qualquer item, termo ou disposiçã o destes T&C vir a ser declarado
nulo ou nã o aplicá vel, tal nulidade ou inexequibilidade nã o afetará quaisquer outros
itens, termos ou disposiçõ es aqui contidos, os quais permanecerã o em pleno vigor e
efeito.
18.4

A CONTRATADA se reserva o direito de fazer quaisquer alterações no APP que julgue
necessárias, para remover, modificar, editar ou limitar o alcance e funcionalidade deste,
de modo a aprimorar a qualidade e desempenho. O trabalho de manutenção pode limitar
e/ou interromper parcialmente a utilização do APP, e, em determinadas circunstâncias,
inclusive perda de dados. A CONTRATADA, portanto, não presume garantia pela
disponibilidade do serviço ou falta de inconveniência técnica ou perda de dados.

18.5

Todas as comunicações que consistam em avisos e mensagens push no APP VISTO ou
enviadas durante o curso dos Serviços, que têm como objetivo informar o USUÁRIO
sobre determinadas questões ou realizar orientações, serão consideradas como tendo
sido validamente recebidas e atendidas pelo USUÁRIO.

18.6

O descumprimento, pelo USUÁRIO, das cláusulas, condições e obrigações constantes
nestes Termos enseja à CONTRATADA o direito de cancelar, suspender, excluir e/ou
desativar o acesso, o cadastro ou a utilização do site pelo USUÁRIO, através de qualquer
ferramenta disponível, de forma temporária ou definitiva, ao seu único e exclusivo
critério, sem prejuízo da adoção de todas as medidas legais pertinentes e sem a
necessidade de aviso prévio.

18.7

O USUÁRIO consente livre e expressamente que suas informações poderão ser
transferidas a terceiros em decorrência da venda, aquisição, fusão, reorganização
societária ou qualquer outra mudança no controle da UFRILLA.

18.8

O USUÁRIO confirma que, ao realizar uma contratação na plataforma, está aceitando o
CONTRATO DE AGÊNCIA disponibilizado pela UFRILLA. no momento ato cadastro.

18.9

A CONTRATADA poderá, ao seu exclusivo critério, a qualquer tempo e sem a necessidade
de comunicação prévia ao USUÁRIO:
(i)

(ii)
(iii)

Encerrar, modificar ou suspender, total ou parcialmente, o acesso do USUÁRIO
ao APP, quando referido acesso ou cadastro estiver em violação das condições
estabelecidas neste T&C;
Excluir, total ou parcialmente, as informações cadastradas pelo USUÁRIO que
não estejam em consonância com as disposições deste T&C;
Acrescentar, excluir ou modificar o conteúdo oferecido no APP;

18.10. Caso ocorra qualquer desavença e/ou disputa oriunda destes T&C, que nã o seja
resolvida amigavelmente entre o USUAv RIO e a UFRILLA, as PARTES se comprometem
em submeter tal desavença a um mediador independente extrajudicial ou mesmo uma
câ mara de mediaçã o online, que terá a funçã o exclusiva de esclarecer e mediar o ponto
divergente, a fim de que as PARTES alcancem um acordo, colocando fim à desavença.
Caso um acordo nã o seja alcançado no prazo má ximo de 30 (trinta) dias, as PARTES
elegem o Foro Central da Comarca da Regiã o Metropolitana de Belo Horizonte, para
dirimir quaisquer litı́gios oriundos dos presentes T&C, com renú ncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

