TERMO DE USO – WEBPROJECT
Sobre o que é: Este Termo de Uso apresenta as “Condições Gerais de Uso” dos serviços oferecidos pela
WEBPROJECT SERVIÇOS ONLINE LTDA, denominada simplesmente WEBPROJECT, que disponibiliza uma
PLATAFORMA (www.webproject.com.br) para que os usuários desenvolvam as atividades de integrar e
gerenciar projetos.

Conformidade com a Lei: Este Termo foi elaborado de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor), a Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei º
13.709/18) e o Decreto 7.962/2013.

Importante:
●

Antes de fazer o seu cadastro na WEBPROJECT, leia este Termo cuidadosamente. Qualquer pessoa
legalmente capaz que utilize os serviços da WEBPROJECT declara aceitar todas as regras deste
documento.

●

Este “termo” é exclusivo entre WEBPROJECT

e seus “usuários”, e substitui todos os acordos,

representações, garantias e entendimentos anteriores, seus conteúdos, produtos ou serviços fornecidos
por meio da “plataforma”.
●

“Usuários” menores de 18 anos somente poderão efetuar o registro ou cadastro na “plataforma”
devidamente representados ou assistidos por seus representantes ou assistentes legais (que serão
responsáveis na esfera cível por todo e qualquer ato ilícito ou criminoso praticado pelos menores ao
utilizarem a “plataforma”).

1.TERMOS DEFINIDOS:
As palavras em letra maiúscula utilizadas no texto deste TERMO terão o significado abaixo, quando um
significado não lhe for atribuído no próprio texto. Os termos utilizados no singular ou no plural terão o
mesmo significado.
●

PLATAFORMA: modelo de negócio que funciona por meio de tecnologia.

●

USUÁRIO: utilizador, usufruidor.

●

LICENÇA: permissão, autorização.

2.COMO FUNCIONA A PLATAFORMA?
2.1. A WEBPROJECT presta um serviço especializado, disponibilizando um sistema através da tecnologia
(PLATAFORMA), para que os usuários realizem a gestão e integração de projetos e documentos, desde a
concepção, até a sua rastreabilidade, através de cópias controladas por QR-Code, proporcionando fácil
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visualização e segurança, além de redução do retrabalho no ambiente de obras.
3. ACEITAÇÃO
3.1 Ao realizar o cadastro, clicar no botão de aceite e acessar a PLATAFORMA, o USUÁRIO, manifesta
consentimento livre, expresso e informado com relação ao teor das presentes Condições.
4.CADASTRO E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA
4.1 Somente pessoas com plena capacidade legal têm autorização para utilizar a PLATAFORMA. Quaisquer
outras, deverão estar assistidas por seu representante legal.
4.2. Somente terão acesso à PLATAFORMA os USUÁRIOS que aceitarem este TERMO e efetuarem seu
cadastro, concordando que forneceu informações verídicas, completas e atualizadas, conforme solicitado
no formulário, não estando a WEBPROJECT obrigada a fiscalizar ou controlar a veracidade das
informações fornecidas.
4.2.1. Ao cadastrar-se, o USUÁRIO concorda em receber mensagens, e-mails, SMS ou qualquer outra forma
de comunicação sobre os SERVIÇOS prestados pela WEBPROJECT, podendo se descadastrar ou desabilitar
os serviços de mensagem a qualquer momento, por meio de solicitação escrita ao departamento de
“Privacidade e Proteção de Dados”.
4.2.2. A WEBPROJECT se reserva ao direito de utilizar todos os meios legais para identificar seus
USUÁRIOS, bem como de solicitar, a qualquer momento, dados adicionais e documentos que considere
necessários, a seu exclusivo critério, com a finalidade de verificar os dados cadastrais informados.
4.3. A WEBPROJECT não se responsabiliza por qualquer dano que resulte da divulgação da senha do
USUÁRIO a terceiros. O USUÁRIO será o único responsável pela guarda da senha de acesso à
PLATAFORMA.
4.3.1. É proibido transferir, ceder, dar em comodato ou qualquer tipo de empréstimo, por qualquer forma, o
cadastro do USUÁRIO a terceiros, por ser pessoal e intransferível.
5.LICENÇAS
5.1. A WEBPROJECT concede ao USUÁRIO uma licença limitada, pessoal, não exclusiva, intransferível, não
comercial e plenamente revogável, para usar a PLATAFORMA em seu celular ou computador de acordo
com as condições deste TERMO, e reserva a si todos os direitos à PLATAFORMA não expressamente
concedidos aqui.
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5.2. A WEBPROJECT não se responsabiliza por danos sofridos pelo USUÁRIO em razão de cópia,
transferência, distribuição ou qualquer outra forma de utilização de conteúdo protegido disponibilizado na
PLATAFORMA.
5.3. O USUÁRIO pode inserir uma imagem para identificação de seu perfil, como forma de melhorar a sua
experiência na PLATAFORMA, sendo que, ao aderir à utilização da imagem, dá CONSENTIMENTO LIVRE,
CLARO E ESPONTÂNEO para que tais dados pessoais sejam tratados, nos termos da Lei nº 13.709/2018,
sem a necessidade de qualquer outra autorização e/ou aviso prévio para a utilização da imagem.
5.4. Ao utilizar a PLATAFORMA de acordo com as condições deste TERMO, o USUÁRIO concorda com as
regras de seu funcionamento.
6.LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
6.1. A WEBPROJECT não garante ou atesta a veracidade das informações fornecidas por seus USUÁRIOS.
6.2. O USUÁRIO concorda que a WEBPROJECT não responderá por quaisquer danos ou prejuízos causados
a seu aparelho celular ou qualquer outro equipamento eletrônico, como resultado do uso da
PLATAFORMA.
6.3. A WEBPROJECT não será responsável por erros ou inconsistências no fornecimento de informações
por outros sistemas independentes.
6.4 A WEBPROJECT compromete-se a envidar os melhores esforços para proteger os dados dos
USUÁRIOS, bem como empregar os procedimentos de segurança necessários para a manutenção de seu
sigilo. A WEBPROJECT não responderá por prejuízos que possam ser derivados da violação dessas
medidas por parte de terceiros que subvertem os sistemas de segurança para acessar as informações de
USUÁRIOS.
7.OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES E RISCOS DO USUÁRIO
7.1. O USUÁRIO atesta que utiliza os serviços por sua livre e espontânea vontade, e reconhece como de sua
inteira responsabilidade e risco a utilização da PLATAFORMA.
7.2. O USUÁRIO deve tomar os cuidados necessários quanto à divulgação de quaisquer informações
pessoais a outro(s) USUÁRIO(S), direta ou indiretamente através da disponibilização na PLATAFORMA.
7.3. O USUÁRIO compreende todos os riscos envolvidos na utilização da PLATAFORMA e na contratação
dos serviços, se comprometendo a tomar os cuidados esperados de alguém que utiliza serviços dessa
natureza.
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8. VIOLAÇÕES E EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS
8.1. A WEBPROJECT poderá remover, bloquear, excluir do seu sistema qualquer conteúdo considerado (por
ela) como ilegal, ofensivo, calunioso, difamatório, pornográfico, obsceno ou que viole conteúdo de
propriedade autoral ou intelectual, ressaltando que condutas consideradas reprováveis, poderão resultar no
cancelamento e bloqueio da conta do USUÁRIO, sem prejuízo da tomada de medidas legais para reparação
de eventuais danos, apuração de responsabilidade e/ou qualquer outra hipótese que demande atuação
judicial, administrativa ou policial.
8.2. Qualquer ação descrita na cláusula anterior, quando efetuada pela WEBPROJECT, deverá ser notificada
anteriormente por e-mail para que o USUÁRIO esteja devidamente informado sobre as ações tomadas pela
mesma.
8.3. Em caso de qualquer ato ilícito ou criminoso, assédio, ou qualquer outro ato ou omissão que possa
causar dano ao USUÁRIO, a WEBPROJECT deverá ser comunicada imediatamente sobre o ocorrido para
que possa tomar as medidas necessárias. Em hipótese alguma a WEBPROJECT poderá divulgar
informações pessoais de seus USUÁRIOS em virtude de solicitação do USUÁRIO que alegar ter sido lesado
por outro USUÁRIO, exceto mediante apresentação da correspondente solicitação pela autoridade legal
competente no uso de suas atribuições. Orientamos, portanto, que o USUÁRIO lesado informe o ocorrido
para as autoridades competentes para que estas tomem as medidas necessárias para resolução do
problema.
8.4. A WEBPROJECT poderá notificar, suspender ou cancelar, temporária ou definitivamente, a conta de um
USUÁRIO, a qualquer tempo, e tomar as medidas legais cabíveis, inclusive encaminhar os dados
pertinentes à autoridade competente, caso: (i) constate a violação de quaisquer das declarações e
obrigações que constam deste TERMO ou de quaisquer políticas e regras adjacentes a ele; (ii) suspeite que
estejam sendo praticados atos fraudulentos ou dolosos; ou (iii) suspeite que as atividades e atitudes
tenham causado ou possam vir a causar algum dano a terceiros ou à própria WEBPROJECT, a seu
exclusivo critério. O USUÁRIO não terá direito a qualquer indenização ou compensação pelo cancelamento
ou suspensão de sua conta na PLATAFORMA.
9.CONDIÇÕES GERAIS
9.1. A disponibilização da PLATAFORMA tem prazo indeterminado, podendo ser suspensa ou interrompida
a qualquer tempo, independente de notificação prévia.
9.2. Este TERMO não gera nenhum contrato de sociedade, mandato, franquia ou relação de trabalho entre a
WEBPROJECT e os USUÁRIOS.
9.3. Este TERMO pode ser modificado pela a qualquer momento, pela WEBPROJECT, independentemente
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de qualquer formalidade, salvo se expressamente exigido pela lei. Assim, é de responsabilidade do
USUÁRIO reler as condições em caso de qualquer modificação, conforme data de atualização constante ao
final deste documento. Em caso de alteração, a nova versão deste Termo de Uso entrará em vigor no dia
seguinte da publicação na PLATAFORMA, salvo disposição em contrário.
9.4. Este TERMO será regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras e quaisquer disputas
relacionadas a ele que não puderem ser amigavelmente solucionadas pelas Partes, deverão ser submetidas
ao foro da Comarca de São Paulo- SP.
9.5. Ao cadastrar-se como USUÁRIO na PLATAFORMA e aceitar o presente TERMO, por meio do clique no
botão “Aceito os termos de uso”, o USUÁRIO declara automaticamente e incondicionalmente estar de
acordo com este TERMO e todas as demais políticas e regras disponibilizadas no PLATAFORMA.
9.6. Caso qualquer cláusula, termo ou disposição deste TERMO seja declarada nula, isso não afetará
quaisquer outras cláusulas, termos ou disposições, que permanecerão em pleno vigor e efeito.
9.7. A tolerância por qualquer uma das Partes com relação a qualquer violação deste TERMO ou sua
omissão no exercício de qualquer direito outorgado pelo mesmo, não será considerado como novação ou
renúncia em relação a qualquer violação futura, seja semelhante ou não, ou ao exercício por qualquer uma
das partes de qualquer direito futuro conferido por este TERMO.
9.8. O USUÁRIO concorda que os logotipos, marcas, insígnias, fotos, imagens, descrições, textos, layout,
símbolos, sinais distintivos, manual(ais) e quaisquer outros materiais correlatos ao PLATAFORMA e/ou do
APLICATIVO da WEBPROJECT, constituem, conforme o caso, direitos autorais, segredos de negócio, e/ou
direitos de propriedade da WEBPROJECT, sendo tais direitos protegidos pela legislação nacional e
internacional aplicável à propriedade intelectual e autoral, especialmente no tocante às Leis nºs 9.279/96,
9.609/98 e 9.610/98.
9.9. Este TERMO prevalece sobre quaisquer acordos, verbais ou escritos, anteriormente mantidos entre as
Partes.
Caso reste qualquer dúvida a respeito do conteúdo do presente instrumento, por favor nos contate por
telefone (+55 11 3230-9775) ou através do endereço eletrônico: https://www.webproject.com.br/contact/
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