TERMOS E CONDIÇÕES DE USO EMPREENDE THECH
O
Empreende
THEch
é
um
website
disponível
em
https://www.thechteresina.softex.br/empreendethech/ (“Site”), mantido e disponibilizado
pela Softex - Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro, em parceria
com a Prefeitura de Teresina, através da SEMDEC - Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo, com sede na cidade de Teresina/PI, Av.
Universitária, Edifício Diamond Center, Nº 750, 16º Andar (“SEMDEC”).
O Empreende THEch é uma iniciativa desenvolvida e viabilizada pela Prefeitura de
Teresina, através da SEMDEC em parceria com a Softex com o objetivo de ajudar negócios
e empreendedores locais, situados exclusivamente na capital do Piauí a se manterem
durante a pandemia de COVID-19, dando visibilidade e estimulando, principalmente,
pequenos negócios. Nessa iniciativa, os empreendimentos locais poderão cadastrar seus
negócios no website acima transcrito, o qual funcionará como uma vitrine virtual para os
usuários/clientes (“Usuários”) terem acesso aos seus produtos e/ou serviços para
disponibilização através de delivery ou no estabelecimento.
Os estabelecimentos cadastrados na plataforma estarão disponíveis através de
categorias por segmento de atuação do negócio. Ao clicar em um dos estabelecimentos
disponíveis, o usuário/cliente terá acesso aos dados cadastrais, tais como meios de
contato, além de um botão de acesso ao Whatsapp Business que irá conectar
diretamente o usuário/cliente ao empreendimento.
Visando regular o uso e acesso ao Site, o Empreende THEch disponibiliza os Termos e
Condições de Uso (“Termos”) a Você (“Você” ou “Usuário” ou “Cliente”).
O Usuário poderá acessar e visualizar estes Termos a qualquer momento no Site, por
meio do link https://www.thechteresina.softex.br/empreendethech/ .
Ainda, estes Termos poderão ser atualizados, a qualquer tempo, pelo Empreende THEch,
mediante aviso no Site.

I.

CONDIÇÕES DE ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SITE

O acesso ao Site e às suas funcionalidades destina-se a todos os Usuários que possuam
interesse em ter acesso aos negócios locais cadastrados, dispensando-se a necessidade
de realização de cadastrado, compartilhamento de dados e inserção de senha para tanto.
O acesso e a utilização do Site pelo Usuário têm caráter gratuito, tratando-se de uma
plataforma online que viabiliza a conexão entre usuários/clientes à empreendimentos
locais. No entanto, a transação financeira advinda do relacionamento direto com o

estabelecimento contactado, por se tratar de uma relação comercial, está sujeito à
remuneração, nas formas e nos valores determinados pelos estabelecimentos no
momento da realização da compra do produto ou serviço, cuja responsabilidade é integral
dos empreendimentos cadastrados.
O Empreende THEch não solicita a senha ou informações financeiras de seus Usuários
ou clientes, nem qualquer outra informação pessoal pelo Site ou por e-mail, em hipótese
alguma e em qualquer circunstância.
Toda e qualquer informação a ser solicitada para o Usuário será de responsabilidade
integral do estabelecimento cadastrado com o qual o Usuário estabeleceu contato através
do Site Empreende Thech.

ACEITE AOS TERMOS

II.

Ao acessar o Site Você terá acesso ao Termo e Condições de Uso do website. Ao
utilizar-se da plataforma do Empreende THEch Você adere aos Termos de forma
livre, expressa, consciente e informada, quanto a este documento e que leu e
concorda com as suas condições. Você não pode e não deve usar o Site se não
concordar com estes Termos de Uso, e caso discorde de qualquer termo aqui
mencionado, deve abster-se de utilizar o Site.

Ao utilizar o Site e contactar estabelecimentos cadastrados, o Usuário declara: (i) estar
ciente de que é vedada a disponibilização de qualquer conteúdo ilícito, contrário à moral e
aos bons costumes, ou que possa violar direitos de terceiros, bem como material que
incorpore vírus ou elementos nocivos no Site, ou que prejudique o sistema do Empreende
THEch; e (ii) que toda e qualquer utilização do Site terá apenas finalidades lícitas,
reconhecendo que o Usuário é o único responsável pelo uso do Site, isentando o
Empreende THEch de toda e qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos
decorrentes de seu uso.

III.


O QUE NÃO É RESPONSABILIDADE DO EMPREENDE THECH?

O termo “Empreende THEch” aqui refere-se a Softex - Associação para Promoção
da Excelência do Software Brasileiro e a Prefeitura de Teresina, através da SEMDEC
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teresina.
O Empreende THEch não é responsável pela oferta, venda, qualidade e entrega de
produtos ou serviços disponibilizados pelos estabelecimentos cadastrados. Toda e
qualquer dúvida, eventual problema ou desistência da compra deverá ser tratada
diretamente com o estabelecimento contactado.

O Empreende THEch não solicita nenhuma informação pessoal ou financeira do Usuário
para acesso ao Site, portanto, não é responsável pela coleta, compartilhamento e
segurança dos dados disponibilizados aos estabelecimentos cadastrados ou à terceiros.
O Empreende THEch poderá excluir do Site, a seu exclusivo critério, qualquer conteúdo,
comentário ou informação que viole a legislação brasileira, a moral e os bons costumes
geralmente aceitos, quaisquer direitos de terceiros, que seja ofensivo, difamatório ou
abusivo ou desrespeite, de qualquer forma, qualquer disposição destes Termos.
Em decorrência de questões técnicas e operacionais, o Empreende THEch não pode
garantir a total disponibilidade, infalibilidade e continuidade do funcionamento do Site,
nem garante a utilidade do Site, para a realização de qualquer atividade em concreto.
Desse modo, o Empreende THEch não será, em hipótese alguma, responsável por
quaisquer danos decorrentes da interrupção do acesso ao Site, ou por falhas de
funcionamento deste, nem se responsabiliza pela defraudação da utilidade que os
Usuários possam ter atribuídos ao Site, pela sua falibilidade, nem por qualquer dificuldade
de acesso.
O Empreende THEch utiliza as melhores práticas recomendadas de mercado para
manter seguros todos os dados inseridos no Site, no entanto não garante que terceiros
não autorizados não farão uso de meios ilícitos para obter indevidamente tais
informações. Assim, o Empreende THEch se exime de responsabilidade pelos danos e
prejuízos de toda natureza que possam decorrer do conhecimento que terceiros não
autorizados possam ter de quaisquer das informações repassadas, em decorrência de
falha exclusivamente atribuível aos Usuários ou a terceiros que fujam a qualquer controle
razoável do Empreende THEch.

Caso o Empreende THEch seja implicado de qualquer maneira em cobranças
extrajudiciais ou qualquer outra medida judicial em decorrência de danos causados por
um Usuário ou pessoas pelas quais é responsável o Usuário, este se obriga a intervir nos
procedimentos em trâmite, de modo a isentar o Empreende THEch de qualquer possível
resultado negativo. Ainda que tais esforços não sejam suficientes, o Empreende THEch
terá direito integral de regresso contra seus usuários quando o dano a ser indenizado
decorra direta ou indiretamente de culpa de um Usuário.

O Empreende THEch não garante a ausência de vírus no Site, bem como de outros
elementos nocivos que possam produzir alterações nos sistemas informáticos dos
Usuários (software e hardware) ou nos documentos eletrônicos armazenados no sistema
informático, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos que
possam decorrer de quaisquer elementos nocivos.

O Empreende THEch não verifica ou controla o uso que o Usuário faz do Site. Dessa
forma, o Empreende THEch se exime de qualquer responsabilidade pelos danos e
prejuízos de toda natureza que possam decorrer da utilização do Site ou que possam ser
devidos à falta de veracidade, vigência, exaustividade e/ou autenticidade do conteúdo lá
disponibilizado, bem como da informação que os Usuários proporcionam a outros
Usuários sobre si mesmos e, em particular, ainda que não de forma exclusiva, pelos
danos e prejuízos de toda a natureza que possam ser devidas à suplantação da
personalidade efetuada por um Usuário em qualquer classe de comunicação realizada
por meio do Site.
O Empreende THEch não tem a obrigação de fornecer e não fornecerá eventuais logs o
 u
registros de conexão e de acesso à aplicação que não digam respeito ao próprio Usuário
solicitante, exceto se assim determinado por decisão judicial.

IV.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Você, Usuário, é titular de todo o conteúdo que eventualmente inserir no Site, sob qualquer
forma. Você declara, ainda, que o conteúdo inserido no Site é de sua autoria ou, sendo de
autoria de terceiro, que você detém as autorizações e licenças necessárias para utilizar tal
conteúdo. O Empreende THEch não é responsável caso Você, sem nosso conhecimento,
venha a se utilizar, inserir, manipular ou apresentar conteúdo de autoria de terceiro como
sendo de sua autoria ou ainda que o faça falsamente alegando que tem autorização do
titular do conteúdo para tal.
O Empreende THEch não se responsabiliza pela violação, pelo Usuário, de direitos de
propriedade intelectual de terceiro, sendo o Usuário responsável pela violação obrigado a
intervir nos procedimentos em trâmite de modo a isentar o Empreende THEch de
qualquer possível resultado negativo. Ainda que tais esforços não sejam suficientes, o
Empreende THEch terá direito integral de regresso contra seus usuários quando o dano a
ser indenizado decorra direta ou indiretamente de culpa de um Usuário.

O Empreende THEch declara que não realiza e não está obrigada a realizar controle
prévio do conteúdo submetido no Site.

O Empreende THEch é titular exclusivo de todos os direitos, morais e patrimoniais,
incidentes ou eventualmente incidentes sobre aspectos visuais e/ou artísticos do Serviço,
das interfaces do Site, bem como o código-fonte, os elementos técnicos, de design, de

processos, relatórios, e outros que nos ajudam a caracterizar o Site, todos os sinais
distintivos, marcas, logos e qualquer material passível de proteção por direitos autorais ou
propriedade industrial.

É estritamente proibida qualquer tipo de cópia, alteração ou redistribuição da aplicação,
do website, do código-fonte ou de qualquer elemento incluído sob a sigla Propriedade
Intelectual, em parte ou no todo. Você também concorda que não vai fazer, tentar fazer,
ou ajudar alguém a fazer nenhum tipo de engenharia reversa ou tentativa de acesso ao
código fonte e estrutura do banco de dados, em relação ao Serviço.

V.

PRIVACIDADE DOS USUÁRIOS

O Empreende THEch consiste num website que permite a divulgação e cadastro de
estabelecimentos locais, através de uma vitrine virtual com o objetivo de dar visibilidade e
possibilitar a conexão com usuários/clientes em potencial, auxiliando o comércio local
durante a pandemia.
Logo, o Empreende THEch não solicita quaisquer informações do Usurário para acesso ao
Site, eximindo-se de quaisquer danos causados pela coleta, compartilhamento, uso e
segurança dos dados do Usuário, o que será feito apenas pelos estabelecimentos
cadastrados.

VI.

POSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO NA COMPRA

Nos termos da legislação brasileira, o exercício do direito ao arrependimento, no prazo de
07 (sete) quando da aquisição de produtos ou serviços por meio do Site será garantido e
assegurado pelos estabelecimentos cadastrados, respeitando-se os dispositivos legais.
Lembre-se: produtos ou serviços já consumidos/utilizados não podem ser
cancelados.

VII.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Eventuais omissões ou meras tolerâncias das partes no exigir o estrito e pleno
cumprimento dos termos e condições destes Termos ou de prerrogativas decorrentes dele
ou de Lei, não constituirão novação ou renúncia, nem afetarão o exercício de quaisquer
direitos, que poderão ser plena e integralmente exercidos, a qualquer tempo.

A falta do Empreende THEch em exigir quaisquer direitos ou disposições dos presentes
Termos não constituirá renúncia, podendo exercer regularmente o seu direito, dentro dos
prazos legais.

VIII.

LEGISLAÇÃO E FORO

Os Termos e Condições de Uso serão regidos, interpretados e executados de acordo com

as Leis da República Federativa do Brasil, sendo competente o foro de Teresina/PI para
dirimir qualquer dúvida decorrente destes Termos.

IX.

VAMOS PARTICIPAR?

É uma satisfação atendê-lo(a)! Ficamos muito felizes quando Você, ao acessar o Site, optar
por utilizar a plataforma do Empreende THEch. Para saber como participar,
disponibilizaremos todas as informações referentes ao funcionamento do Empreende
THEch de maneira geral. Lembrando que estão disponíveis estabelecimentos
exclusivamente da cidade de Teresina/PI para Você conhecer, se conectar e ajudar!
 X.

FAQ

Como meu acesso e conexão ajudará os pequenos negócios?
Todos sabemos que o momento que estamos vivendo é difícil e que é preciso ficar em
casa OU respeitar o isolamento social para reduzir a possibilidade de contágio da
COVID-19. Infelizmente, muitos empreendimentos locais, com destaque para os
pequenos negócios, já estão sendo severamente prejudicados com a falta de clientes e
correm o risco de fechar as portas. Pensando neles, o Empreende THEch vem com a
proposta inovadora de oferecer uma plataforma para que estes estabelecimentos
ofereçam seus serviços virtualmente, de maneira prática, fácil e gratuita através do
atendimento ao cliente através do Whatsapp Business, para que, Você tenha ao seu
alcance o que precisar.
Quais os valores dos produtos ou serviço disponíveis? Há limite para compra?
Toda e qualquer informação referente aos produtos e/ou serviços ofertados são de
responsabilidade exclusiva do estabelecimento cadastrado, portanto há uma enorme
diversidade de preços, condições e formas de pagamento a ser divulgado e negociado
diretamente com cada empreendimento.

Não há limite para acesso e compras viabilizadas pelo Empreende THEch, tendo em vista
que somos apenas uma plataforma de conexão entre usuário/cliente e estabelecimento
cadastrado, permitindo visibilidade aos negócios locais e migração, principalmente, dos
pequenos empreendimentos para o mundo online.
Por fim, o atendimento do estabelecimento com o qual o Usuário adquiriu o produto
ou serviço, inclusive com relação à qualidade do serviço, funcionamento e
disponibilidade de atendimento, é de responsabilidade exclusiva do estabelecimento
cadastrado, não possuindo a Softex e a Prefeitura de Teresina qualquer
responsabilidade sobre os serviços prestados por tal terceiro.

Atualizado em 30 de abril de 2020.

