Termo de C
Condições paara Uso do Site www.aquuicargas.com
m.br
Aqui Carggas foi criado
o para intera
agir com maiis facilidade entre Empre
esas, Transpoortadoras e
Caminhoneiros, facilitan
ndo o interessse comum eentre eles, o transporte.
As empreesas, atravéss do Aqui Carrgas, terão m
mais facilidad
de e agilidade na procuraa e escolha de
d
parceiros paara o transpo
orte de seus produtos.
Para as transportado
oras será posssível promovver o seu traabalho comercial na conqquista de novvos
clientes e aggregados, bu
uscando novos equipameentos e veícu
ulos.
Os camin
nhoneiros, taambém pode
erão divulgarr seus equipaamentos e ve
eículos tendoo como pontto forte
a praticidad
de e comodid
dade.

PRIMEIRA – DAS CONDIÇ
ÇÕES DE USO
O DO SITE
CLÁUSULA P
1.1. O site é dedicado à divulgação de
d ofertas dee cargas e divulgação de veículos parra realização
o de
fretes.
1.2. O acesso ao conteú
údo do site é restrito à reealização de cadastro pré
évio, de form
ma gratuita, no
n qual
o usuário deeverá forneccer informações e dados pessoais parra criação de
e login e senhha de acesso
o.
permitido ao
o usuário cop
piar, modificaar, reproduzir, alugar, sublicenciar, ppublicar, divu
ulgar,
1.3. Não é p
transmitir, eemprestar, distribuir
d
ou, de qualquerr outra forma, dispor dass ferramentaas disponíveiis no
site.
1.4. Constitui exclusivam
mente ônus dos
d USUÁRIO
OS arcarem com
c
os custo
os dos meioss necessárioss para
do o acesso à Internet.
navegar no site, incluind
NAMENTO D
DO SITE
CLÁUSULA SSEGUNDA – DO FUNCION
do ao público
o na maneiraa como está disponível,
d
podendo
p
passsar por consstantes
2.1. O site é apresentad
atualizações, não ficand
do obrigado o PORTAL A
AQUI CARGASS a manter estruturas
e
ouu configuraçõ
ões,
senão por ssua própria conveniência.
ARGAS envidará seus esfoorços no sen
ntido de asse
egurar disponnibilidade co
ontínua
2.2. O PORTTAL AQUI CA
e permanen
nte do site, que
q estará, to
odavia, sujeiito a incidenttes extraordinários, tais ccomo desasttres
naturais, falhas ou panee nos sistema
as de conexãão e acesso à internet, be
em como poor fatos de te
erceiro,
ue o PORTALL AQUI CARG
GAS não se reesponsabilizaará pela indissponibilidad e de acesso.
casos em qu
2.3. O PORTTAL AQUI CA
ARGAS não se
e responsabi liza por quallquer dano, prejuízo
p
ou pperda no
equipamentto dos USUÁ
ÁRIOS causad
dos por falhaas no sistemaa, no servido
or ou na coneexão à Intern
net,
inclusive po
or ações de vírus,
v
cavaloss de tróia, e ooutros que possam,
p
de alguma maneeira, danificar o
equipamentto ou a coneexão dos USU
UÁRIOS em ddecorrência do
d acesso, uttilização ou nnavegação no
n site,
bem como a transferência de dadoss, arquivos, im
magens, texttos, áudios ou
o vídeos conntidos no me
esmo.

2.4. O PORTTAL AQUI CA
ARGAS não se responsab iliza pelos attos praticado
os pelos USU
UÁRIOS no
ambiente oferecido pelo site, deven
ndo cada um
m ser responssabilizado de
e acordo com
m a qualidade
e do
uso do site.
D COMUNICAÇÃO DO PPORTAL AQU
UI CARGAS CO
OM O USUÁRRIO
CLÁUSULA TTERCEIRA – DA
ARGAS utilizará como prinncipal meio de
d comunica
ação com seuus USUÁRIOSS o e‐
3.1. O PORTTAL AQUI CA
mail inform
mado durantee o cadastro no site.
onsabilidade pelo regularr recebimentto dos comunicados é exxclusivamentte atribuída do
d
3.2. A respo
usuário, quee também see responsabiiliza pelo corrreto fornecimento dos dados
d
cadasttrais, bem co
omo
por suas devidas atualizzações.

CLÁUSULA Q
QUARTA – DAS
D OBRIGAÇ
ÇÕES DO POR
RTAL AQUI CARGAS
C

4.1. O PORTTAL AQUI CA
ARGAS obriga
a‐se a:
4.1.1. Mantter a seguran
nça do site, ressalvadas aas hipóteses de caso fortuito, motivo s de força maior
m
ou
fato de tercceiro, casos em
e que não se
s responsabbilizará por danos
d
oriund
dos de event uais conduta
as
danosas.
4.1.2. Semp
pre que possíível, assegurrar a disponibbilidade do site,
s
facilitando sua utilizaação.
CLÁUSULA Q
QUINTA – DA
AS OBRIGAÇÕES DO USU
UÁRIO
ÁRIO obriga‐se a:
5.1. O USUÁ
mas atinentes ao funcion amento do site
s e todas as
a demais prrevistas no presente
5.1.1. Respeeitar as norm
instrumento
o.
ORTAL AQUI
5.1.2. Observar a veracidade e a auttenticidade ddas informaçções requisitadas pelo PO
CARGAS parra cadastro no
n site, sob pena
p
da apliccação das pe
enas prevista
as em lei e dee ter o cadasstro
excluído do
o site, sem neecessidade de aviso prévvio.
5.1.3. Assum
mir as obrigaações a ele de arcar com as indenizaçções cabíveiss, na hipótes e de causar danos
ao site ou a terceiros, não devendo o portal aquui cargas resp
ponder por quaisquer
q
preejuízos.
UÁRIO deverrá utilizar os recursos do site de acorrdo com os fiins para os qquais o sistem
ma foi
5.1.4. O USU
constituído,, sob pena da aplicação das
d penas daa lei e de indenizar a quem causar quuaisquer danos.
CLÁUSULA SSEXTA – DOSS DIREITOS AUTORAIS
A
E PPROPRIEDAD
DE INTELECTU
UAL DO SITEE

6.1. Todo o conteúdo do
o site, assim como os proogramas, bancos de dado
os, redes, arrquivos são de
d
d PORTAL AQUI CARGASS e estão pro
otegidos conforme as dissposições pre
evistas
exclusiva prropriedade do
pela legislaçção de direitto autoral, marcas
m
e pateentes.
6.2. Ao acesssar se cadasstrar no site, o USUÁRIO compromette‐se a respeitar todos oss direitos de
propriedadee intelectual e os decorre
entes da prooteção de maarcas e paten
ntes, deposittados ou
registrados em nome do
o PORTAL AQ
QUI CARGAS,, bem como de todos os direitos refeerentes a terrceiros
que porventura estejam
m, ou estivera
am, de algum
ma forma, disponíveis no
o site. O simpples cadastro
o no
site não con
nfere ao USU
UÁRIO qualqu
uer direito a o uso dos no
omes, títuloss, palavras, frrases, marca
as,
patentes, obras literáriaas, artísticas,, lítero‐musiccais, imagens, dados e informações, ddentre outra
as, que
nele estejam
m ou estiveram disponíveis.
odução dos conteúdos
c
de
escritos nas ccláusulas antteriores está
á expressameente proibida, salvo
6.3. A repro
com prévia autorização por escrito emitida
e
peloo PORTAL AQ
QUI CARGAS ou
o caso se d estinem ao uso
u
ma circunstân
ncia, o USUÁRIO adquira qualquer dirreito
exclusivameente pessoall e sem que, em nenhum
sobre os meesmos.
da a utilizaçãão do site para fins comeerciais, publiccitários ou qu
uaisquer outtros que
6.4. É vedad
contrariem a finalidade para a qual o site é disp onibilizado. São igualmente proibidaas a reproduçção,
o e divulgação, total ou parcial,
p
dos teextos, figuras, gráficos qu
ue compõem
m o site, sem prévia
distribuição
e expressa aautorização do PORTAL AQUI
A
CARGA
AS nesse senttido.
ÁRIO assumee toda e quallquer responnsabilidade, de
d caráter civil e/ou crim
minal, pela
6.5. O USUÁ
utilização in
ndevida das informações
i
, textos, gráfficos, marcass, obras, ima
agens, enfim,, de todo e
qualquer direito de propriedade intelectual con tido no site.
AS MODIFICA
AÇÕES DO TE RMO DE USO
O E CONDIÇÕ
ÕES DO SITE
CLÁUSULA SSÉTIMA ‐ DA
d Condições está sujeitoo a constante modificaçã
ão e atualizaçção, reservando‐se
7.1. O preseente Termo de
o PORTAL A
AQUI CARGASS o direito de
e modificar a qualquer momento,
m
e de
d forma uniilateral, o presente
documento
o.
CLÁUSULA O
OITAVA – DA
AS DISPOSIÇÕ
ÕES GERAIS
8.1. O preseente Termo e seus eventuais anexos constituem a totalidade das regras qque regulamentam
o uso do sitte.
8.2. A tolerrância do eveentual descumprimento de quaisque
er das cláusulas e condiçõões do prese
ente
instrumento
o não constittuirá novação das obrigaações aqui esstipuladas e tampouco im
mpedirá ou inibirá a
exigibilidade das mesmaas a qualque
er tempo.

CLÁUSULA N
NONA– DAS RESPONSÁB
BILIDADES DO
O USUÁRIO
9.1. É de tottal responsabilidade do USUÁRIO
U
as informaçõess divulgadas nos anúncioos de cargas,
veículos e d
demais inform
mações, não podendo o PORTAL AQU
UI CARGA ser responsabiilizado quantto à
autenticidade das inform
mações.
9.2. É de ressponsabilidaade do USUÁ
ÁRIO a negoc iação de serviços entre a parte anunnciante e a pa
arte
contratantee, cabendo aos mesmos a definição dde regras, pagamentos en
ntre outros iitens que
componham
m a negociaçção não have
endo qualquuer responsabilidade do POTAL
P
AQUI CARGAS em
m caso
de uma dass partes não cumprir as obrigações
o
deentro dos termos da neg
gociação.
9.3. É obrigaação do USU
UÁRIO respon
nder ao POR
RTAL AQUI CA
ARGAS e justtificar‐se em caso de ser
questionado
o sobre a vio
olação de algguma norma ou politica de
d uso do site. Não have ndo
posicionamento do USU
UÁRIO poderrá ser interprretado como
o não cumprimento das oobrigações pelo
mesmo.
CLÁUSULA D
DECIMA – DO
O BLOQUEIO
O DE USUÁRI OS E SUSPEN
NSÃO DA CONTA NO SITEE
10.1. O POR
RTAL AQUI CA
ARGAS reserrva‐se no dirreito de bloquear sem aviso prévio o acesso do
USUÁRIO ao
o site ou con
nteúdo do mesmo em casso de:
10.2. Atraso
o nos pagamentos de valores dos plaanos contrataados para usso dos serviçoos do site.
10.2. Descu
umprimento de quaisque
er das cláusu las e condiçõ
ões do presente instrumeento.
10.3. Identificação de frraude e não veracidade
v
ddas informaçções cadastra
ais
10.4. Ocorrêências constantes de recclamação doss demais usu
uários com o não cumpri mento dos termos
t
realizados n
nas negociações realizadas nas contraatações dos anúncios.
10.5. Ocorrêências constantes de recclamação doss demais usu
uários quanto
o a divulgaçãão de anúncios nos
quais as info
ormações do
o mesmo não
o sejam verddadeiras ou não
n sejam mantidas na hhora da nego
ociação
entre as parrtes.
CLÁUSULA D
DECIMA PRIM
MEIRA – DO FORO
o da Comarca
a de Joaçabaa para dirimir quaisquer dúvidas
d
oriu ndas da execcução
11.1. Competirá ao foro
pretação desste instrumento, com rennúncia expre
essa de qualq
quer outro, ppor mais
ou da interp
privilegiado
o que seja.

