Termos e Condições Gerais de Uso do Site “DO EVENTOS”

O domínio DoEventos.com.br é mantido e operado por Ecos Turismo Ltda, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n˚. 06.157.430/0001-06 com endereço na QE 24, Bloco A,
Loja 11, Guará II, Brasília/DF, CEP 71060-610.
A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS É INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO
DO SITE.
O USUÁRIO DEVERÁ LER E ACEITAR TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE
DOCUMENTO ANTES DE REALIZAR SEU CADASTRO NO SITE. CASO TENHA ALGUMA
DÚVIDA SOBRE O DOCUMENTO, DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO SOLICITANDO
ESCLARECIMENTOS (fornecer contato).
1- O SITE
Os serviços viabilizados pelo site consistem em (a) viabilizar contato direto entre usuários que
desejam contratar ou oferecer serviços e/ou produtos para eventos corporativos; e (b) ofertar e
hospedar espaços no site para que os usuários anunciem seus produtos e/ou serviços;
O SITE NÃO TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA NEGOCIAÇÃO OU
CONCRETIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, NEM PELAS CONSEQUÊNCIAS DE TAIS CONTRATOS
TÁCITOS OU EXPRESSOS, CUMPRINDO APENAS UMA OBRIGAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO.
O SITE TAMBÉM NÃO OFERECE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS ANUNCIADOS POR SEUS
USUÁRIOS NO SITE.
2- O CADASTRO DE USUÁRIO
Se o usuário cadastrado for pessoa natural, é indispensável que apresente nome completo,
número da carteira de identidade, de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), endereço
residencial e e-mail.
Se o usuário cadastrado for pessoa jurídica, é indispensável que apresente razão social completa,
nome fantasia (se existente), número de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas), endereço de sua sede e e-mail.
Ao se cadastrar, o usuário se compromete a fornecer informações verdadeiras, exatas e
completas, assim como assume o dever de atualizá-las sempre que houver necessidade.
O acesso do usuário se dará através de login com a utilização de sua conta de e-mail,
comprometendo-se a não informar tais dados a terceiros e se responsabilizando integralmente
pelos atos que vierem a ser praticados no site.
O Site não se responsabiliza pela veracidade dos dados pessoais inseridos pelos usuários, os
quais responderão civil e criminalmente pelos atos praticados que vierem a contrariar qualquer
disposição prevista em Lei.
O usuário fica ciente de que não poderá criar login (nome de usuário) idêntico ou que seja capaz
de causar confusão ou induzir terceiros a erro quanto ao nome e à razão social de Ecos Turismo
Ltda, tampouco se valer de sua marca ou elementos distintivos de identificação visual.

O site se reserva o direito de recusar ou excluir o cadastro de qualquer usuário que utilize
vocabulário impróprio ou desrespeitoso, sendo tais hipóteses consideradas, mas não limitadas a,
palavras que possam ser consideradas de baixo calão e/ou discriminatórias, sem a necessidade
de prévia comunicação.
O site poderá, mas não terá obrigação de fazê-lo, adotar medidas para a identificação de dados
incorretos, incompletos ou inverídicos de seus usuários, hipótese em que deverá solicitar aos
mesmos a correção no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
O usuário declara-se ciente de que o cancelamento de seu cadastro implicará no cancelamento
dos anúncios que tiver realizado, não havendo qualquer indenização ou ressarcimento decorrente
do fato.
O usuário também se compromete a comunicar o site acerca do uso não autorizado de sua conta
ou do acesso não autorizado por terceiros, podendo solicitar a suspensão temporária para
providências individuais e apuração, responsabilizando-se em qualquer caso pelos atos que
vierem a ser praticados em seu nome.
Não se admitirá qualquer forma de cessão, alienação ou oneração da conta do usuário, tampouco
a existência de cadastros múltiplos para um mesmo CPF ou CNPJ.
Também não será admitida a criação de novos usuários por aqueles que tenham sido excluídos
por infrações ao disposto nestes Termos e Condições Gerais.
3- DA MODIFICAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS
A qualquer tempo, é assegurado o direito do site em alterar os Termos e Condições Gerais.
Caso assim proceda, os usuários serão comunicados das alterações, as quais passarão a vigorar
30 (trinta) dias após a sua veiculação no site.
Durante este prazo, o usuário poderá manifestar a sua discordância com as modificações dos
Termos e Condições Gerais, hipótese em que deverá solicitar o cancelamento de sua conta.
A omissão do usuário será considerada como aceitação dos Termos e Condições Gerais
modificados, os quais passarão a reger a relação entre as partes
4- DAS RELAÇÕES ENTRE OS USUÁRIOS
É facultado ao usuário anunciar a venda de produtos e/ou serviços vinculados exclusivamente ao
mercado de eventos corporativos, não se admitindo ofertas ou requisições que não se relacionem
com este contexto.
As informações veiculadas pelo usuário poderão conter vídeos, imagens, textos e/ou links para
outros conteúdos fora do site.
O usuário deverá veicular informações sobre seus produtos e/ou serviços de maneira clara, prazo
para fornecimento e/ou entrega, assim como as demais condições para contratação, cuja
inobservância poderá resultar na celebração de contratos sem tais ressalvas.
Ao inserir um anúncio, o usuário também deverá se certificar de ter divulgado com clareza as
especificações, dimensões e características dos produtos e/ou serviços, bem como a
disponibilidade imediata para entrega ou realização. Também deverá destacar a existência de
frete, e sua modalidade, bem como a responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes.

O site poderá excluir aqueles anúncios que não tenham sido veiculados de acordo com estes
Termos e Condições Gerais de Uso, sem prévia comunicação ao usuário.
O usuário vendedor e o usuário comprador declaram-se cientes de que seus dados
cadastrais serão fornecidos uns aos outros e que a celebração de contrato não ocorrerá
com qualquer outra intermediação do site.
Nenhum pagamento deverá ser realizado diretamente ao site pelo anúncio ou pela
celebração de contrato dele decorrente (ainda que se trate de mera aceitação), mas apenas
diretamente ao usuário vendedor quando for o caso.
O site não se responsabiliza por qualquer descumprimento da oferta feita pelo usuário
vendedor, nem pela ausência de pagamento pelo usuário comprador, tampouco pelas
consequências advindas da utilização de produtos e/ou serviços ou com relação aos seus
respectivos atrasos.
Embora seja assegurado ao usuário vendedor a inserção de imagens, vídeos, textos e referências
externas no anúncio realizado, o site poderá eventualmente excluí-lo caso considere existente
alguma violação a estes Termos e Condições Gerais de Uso ou à legislação brasileira.
5- CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
Toda e qualquer informação veiculada no site, bem como os dados cadastrais dos usuários, serão
armazenados em meio magnético e constituirão base de dados da Ecos Turismo Ltda na forma do
artigo 7˚, inciso XIII, da Lei 9.610/98.
Assim, o usuário concorda expressamente que tais informações venham a integrar base de dados
do site e que este possa ser compartilhado com demais empresas, parceiros comerciais,
autoridades públicas.
Informações sobre os registros de conexão e de acesso a aplicações fornecidas pelo site somente
serão preservadas e disponibilizadas a terceiros mediante ordem judicial na forma do artigo 10˚ da
Lei 12.965/14.
6- OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS
Os usuários deverão se ater às condições dos anúncio, tais como, mas não limitadas a,
características dos produtos e/ou serviços, vigência da oferta, prazo de entrega, preço e forma de
pagamento, devendo haver a celebração de contrato entre comprador e vendedor de forma
autônoma e que não contemple qualquer obrigação para o site.
O usuário comprador também se declara ciente de que a manifestação de vontade no site anuindo
com a aquisição de produto e/ou serviço representará contrato eletrônico e cuja exigibilidade
ficará a cargo do vendedor.
O usuário vendedor também se declara ciente de que a manifestação de vontade no site, tal qual
a oferta ainda que incompleta, poderá obrigá-lo ao fornecimento do produto e/ou serviço, cuja
exigibilidade ficará a cargo do comprador.
Ao realizar uma transação comercial, o comprador e o vencedor poderão fazer uma avaliação da
qualidade do atendimento, do produto, pontualidade, dentre outras métricas estabelecidas pelo
site, e o resultado geral de tais avaliações ficará disponível para todos os demais usuários
publicamente pelo site. Não há possibilidade de ocultar tal informação, a qual poderá ser
preservada mesmo em caso de exclusão de usuário.

O site também se reserva o direito de estabelecer privilégios na veiculação de anúncios de
usuários com pontuação positiva superior aos demais similares, bem como a recomendação de
produtos semelhantes de outros fornecedores.
O site não se responsabilizará pelas obrigações civis, tributárias, contábeis, trabalhistas ou de
qualquer outra natureza que venham a existir por decorrência da relação havida entre usuário
comprador e vendedor, bem como em face dos demais usuários.
Ao realizar a venda de produtos e/ou serviços com anúncios pelo site, o usuário se compromete a
emitir e a enviar a respectiva Nota Fiscal ao usuário comprador.
Todos os usuários deverão ser plenamente capazes. Se pessoa natural, não poderão ser usuários
e tampouco ofertar produtos e/ou serviços os incapazes, interditados, tutelados, curatelados e o
insolvente civil. Se pessoa jurídica, não poderão ser usuários e tampouco ofertar produtos e/ou
serviços aquele que tenha a seu desfavor pedido de falência, tenha apresentado pedido de
recuperação judicial ou extrajudicial ou sofra intervenção judicial ou extrajudicial.
O usuário vendedor deverá manter contato direto com o usuário comprador quando este
manifestar sua vontade de adquirir produtos e/ou serviços, eis que obrigado ao fornecimento pelas
condições da oferta veiculada.
Para os fins destes Termos e Condições Gerais de Uso, a oferta não obrigará o proponente
quando não houver ajuste sobre a forma ou prazo de pagamento e/ou entrega, houver algum
problema na correta identificação da parte contrária ou se houver claro erro de digitação no
cadastro do produto e/ou serviço.
Ao registrar um produto e/ou serviço para venda, o usuário vendedor deverá observar fielmente o
que dispõe a legislação brasileira, além de veicular informações claras e ostensivas a respeito de
seus produtos e/ou serviços, bem como sobre eventuais restrições à venda, riscos à saúde e
segurança dos consumidores.
Todas as despesas adicionais, tais como, mas não limitadas a, frete e despesas de entrega e
seguro deverão ser detalhadas na oferta, sob pena de integrarem o preço do produto e/ou serviço
quando exigíveis na modalidade de contratação.
Os usuários também reconhecem que o direito de retratação na aquisição de produtos e/ou
serviços poderá ocorrer na forma da legislação vigente.
Como o site não é parte na relação contratual havida entre seus usuários e tampouco recebe
qualquer remuneração a ela vinculada, a Ecos Turismo Ltda não terá qualquer responsabilidade
pelas obrigações inerentes às partes, tais como, mas não limitadas a, tributárias, fiscais,
trabalhistas, cíveis e consumeristas.
Caso a Ecos Turismo Ltda venha a ser demandada, judicial ou extrajudicialmente, o usuário
declara sua expressa concordância com a nomeação à autoria ou a denunciação da lide, na forma
da Lei 13.105/15, responsabilizando-se exclusivamente pelas consequências do anúncio
veiculado no site, ficando ainda responsável por indenizá-la de quaisquer gastos, tais como, mas
não limitadas a, condenação judicial, multa judicial ou administrativa, juros, correção monetária,
astreintes, honorários de advogado, perito e assistente técnico, custas processuais, cartorárias e
despesas com deslocamento, cópias, diárias de viagem, almoço, passagens e hospedagens
sempre que necessários à defesa a ser realizada.
Nesta hipótese, caso haja relação de crédito ou débito entre a Ecos Turismo Ltda e o usuário, fica
desde já autorizada a realização de compensação extrajudicial, mesmo que haja apenas a
quitação integral da obrigação.

Os usuários declaram-se cientes de que a Ecos Turismo Ltda não tem meios para compelir os
demais usuários a adimplir total ou parcialmente as obrigações a que se comprometeram.
O usuário vendedor e o usuário comprador declaram-se cientes das disposições da Lei 8.078/90,
especialmente quanto a responsabilidade pela prestação de serviços ou venda de produtos, bem
como garantia, e da Lei 10.406/02, especialmente quanto a celebração de contratos eletrônicos,
verbais e tácitos.
Independentemente de previsão legal, o usuário vendedor se compromete a aceitar pedido de
devolução de mercadoria, desistência de serviço ou qualquer outra forma de arrependimento do
usuário comprador, se este for feito em até 07 (sete) dias contados da data de recebimento do
produto, arcando ainda com todos os custos inerentes à devolução. Nesta hipótese, também
deverá proceder à imediata devolução de qualquer quantia paga, acrescida de correção monetária
quando for o caso.
7- PROIBIÇÕES
Não é permitido que os usuários editem posteriormente as condições da oferta de produtos e/ou
serviços, bem como a aceitação manifestada pelo comprador, assim como também não poderão
ofertar preços diferentes daqueles já praticados fora do site. Também não poderão divulgar dados
pessoais ou protegidos por sigilo fiscal, bancário ou por direito à privacidade sem autorização
prévia e expressa de seu titular, nem poderão fazer uso, ceder, onerar ou constituir bases de
dados com tais informações.
Também não é permitido ao usuário anunciar produtos cuja comercialização seja vedada pela
legislação nacional, bem como praticar ofensas contra a honra ou imagem de terceiros. Também
ser-lhes-á vedada a realização de anúncios múltiplos para um mesmo produto e/ou serviço.
A critério da Ecos Turismo Ltda, os usuários que incorrerem em tais práticas poderão ter
seu cadastro excluído, assim como excluída a oferta veiculada, sem que haja qualquer
direito de acesso aos registros eletrônicos eventualmente arquivados, independentemente
de quaisquer medidas judiciais que possam ser adotadas.
Os usuários também não poderão utilizar aplicativos, software ou quaisquer outros recursos
informatizados para interferir no funcionamento do site, tampouco para alterar a base de dados ou
obter acesso a informações privativas da Ecos Turismo Ltda ou de demais usuários.
A mera tentativa de acesso não autorizado a informações de terceiros ou da Ecos Turismo Ltda
implicará no cancelamento da conta do usuário, na exclusão de suas ofertas e na adoção de
medidas judiciais pertinentes.
Qualquer violação das cláusulas destes Termos e Condições Gerais de Uso sujeitarão o infrator
às penalidades previstas na legislação civil e criminal, responsabilizando-se integralmente por
perdas e danos.
8- SANÇÕES
Ficará sujeito à exclusão de seu cadastro e de conteúdo anunciado ou veiculado no site o usuário
que, a qualquer tempo, viole as hipóteses estabelecidas nestes Termos de Uso e Condições
gerais, pratique ou tente praticar atos fraudulentos, acesso não autorizado a sistema de
informação ou que venha a veicular informações que possam denegrir a imagem da Ecos Turismo
Ltda ou do site, houver causado dano ou probabilidade de causar dano a terceiros em decorrência
de informações veiculadas no site.

A avaliação das situações exemplificadas neste item ficará a cargo exclusivo e
discricionário da Ecos Turismo Ltda.
8- RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL
A Ecos Turismo Ltda se responsabilizará por prejuízos causados ao usuário decorrentes de mau
funcionamento do site que digam respeito exclusivamente à hospedagem e à manutenção das
informações na internet, desde que a eles tenha dado causa.
A Ecos Turismo Ltda não é proprietária de produtos anunciados ou de serviços ofertados através
do site, não se responsabilizando pelo êxito de negociações, tampouco pelas consequências de
atos praticados por terceiros através do site.
Assim, a Ecos Turismo Ltda não se responsabiliza por vícios na prestação de serviço realizada
por terceiros, sejam eles de qualidade ou de quantidade, tampouco por garantia ou perdas e
danos.
O usuário reconhece que ao realizar contatos e contratos com outros usuários, o faz por
sua conta e risco, sem qualquer aval, aprovação ou intermediação da Ecos Turismo Ltda,
razão pela qual esta não será responsável por quaisquer desvios de conduta praticados.
9- CARACTERÍSTICA E EXTENSÃO DESTE TERMO
As disposições contidas nestes Termos de Uso e Condições Gerais não representam qualquer
forma de associação, mandato, preposição, sociedade, representação ou qualquer outra
modalidade contratual formal e/ou informal entre a Ecos Turismo Ltda e os usuários.
O usuário declara sua total ciência e compreensão de que a Ecos Turismo Ltda não terá qualquer
responsabilidade e/ou legitimidade para responder por quaisquer questões decorrentes da
negociação, tentativa de negociação, contratação e suas consequências havidas entre os
usuários.
Bem assim, a Ecos Turismo Ltda não tem qualquer possibilidade de garantir a veracidade das
informações veiculadas no site, recomendando cautela e prudência aos usuários ao interpretar as
informações nele veiculadas.
A Ecos Turismo Ltda também não se responsabiliza pela atuação de terceiros que venham a
violar as diretrizes de segurança do site e eventualmente contaminá-lo com código malicioso
(malware).
10- DA AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS
Os usuários poderão avaliar aqueles com os quais tenham celebrado contratos, sejam eles
verbais ou escritos, o que poderá ser acessado publicamente no site.
A Ecos Turismo Ltda somente poderá interferir para suprimir informações de qualificação quanto
elas sejam consideradas abuso da liberdade de expressão ou alguma modalidade de ofensa à
honra, assim reconhecidas por decisão judicial transitada em julgado ou não sujeita a recurso com
efeito suspensivo.
Sempre que possível, a Ecos Turismo Ltda dará preferência para suprimir apenas os trechos das
avaliações que sejam ofensivas ao usuário, mantendo as demais informações ali registradas pelo
usuário que fez a avaliação.

Em qualquer hipótese, a Ecos Turismo Ltda deverá ser intimada da referida decisão, através de
intimação expedida por órgão do Poder Judiciário, a fim de que cumpra a supressão da
informação tida por ofensiva ao usuário.
A Ecos Turismo Ltda não se responsabiliza pela veracidade das avaliações feitas pelos usuários,
os quais se tornam pessoal e diretamente responsáveis pelas mesmas.
11- PROPRIEDADE INTELECTUAL
Os usuários declaram-se cientes de que não poderão veicular imagens, vídeos, textos ou
quaisquer outras criações intelectuais em desacordo com as disposições da legislação vigente,
em especial da Lei 9.610/98, Lei 9.609/98, Lei 9.279/98 e Lei 10.406/02.
Pertence exclusivamente à Ecos Turismo Ltda o direito autoral sobre o site, inclusive sobre a sua
aparência, funcionalidade e código-fonte, não sendo permitido a qualquer usuário que realize
cópia sem autorização prévia e por escrito da mesma.
As referências externas (links) veiculadas pelos usuários em seus anúncios, comentários ou
avaliações não pertencem à Ecos Turismo Ltda, a qual não se responsabiliza pelas informações
neles contidas.
Ao inserir vídeos, imagens, textos ou quaisquer outras criações intelectuais no site, o usuário
declara-se titular do seu respectivo direito patrimonial e autoriza/licencia a sua veiculação por
prazo indeterminado, renunciando ao direito de revogar a licença concedida.
12- LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
O usuário deverá indenizar a Ecos Turismo Ltda de todos os gastos havidos caso esta seja
acionada judicial ou extrajudicialmente em virtude de informações veiculadas no site, inclusive,
mas não limitadas a, contratação de advogados, custas processuais, taxas cartorárias e
emolumentos, cópias reprográficas, honorários periciais e de assistente técnico, condenação
pecuniária ou não, obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa, juros, correção monetária,
diárias de viagem, hospedagem, alimentação e demais despesas necessárias.
Caso eventualmente existam circunstâncias em que, por falha ou ato praticado pela Ecos Turismo
Ltda, haja direito do usuário em lhe reclamar indenização por perdas e danos, tal responsabilidade
se limitará ao montante financeiro de contratos celebrados entre as partes nos últimos 05 (cinco)
anos.
Na impossibilidade de se aplicar a regra temporal prevista no parágrafo anterior, o montante de
qualquer indenização eventualmente devida pela Ecos Turismo Ltda a qualquer usuário ficará
limitada ao montante integral R$5.000,00, no que se deverá computar o principal e seus
respectivos acessórios.
A limitação da responsabilidade civil significa o valor máximo ao qual a Ecos Turismo Ltda, seus
contratados, prepostos e/ou sócios poderão ser responsabilizados.
13- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A legislação aplicável a estes Termos de Uso e Condições Gerais é aquela vigente no Brasil à
data de aceitação dos mesmos, salvo exceções expressamente admitidas por este documento.
14- FORO APLICÁVEL

Quaisquer medidas, judiciais ou extrajudiciais, concernentes a estes Termos de Uso e Condições
Gerais, que contemplam a utilização do site e qualquer relação com a Ecos Turismo Ltda deverão
ser submetidos à jurisdição do foro de Brasília, Distrito Federal.
15- COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES
As partes convencionam que poderão trocar correspondência eletrônicas (e-mail) no endereço
informado no cadastro de usuário, considerando-se válidas as notificações administrativas
previstas nestes Termos de Uso e Condições Gerais pelo simples envio do e-mail. Não havendo
resposta expressa acerca da mensagem enviada, considerar-se-á a ciência do destinatário no 05˚
(quinto) dia útil posterior ao envio.
A Ecos Turismo Ltda não admitirá o envio de intimações, notificações ou citações para seu
endereço eletrônico, tampouco a comunicação informal sobre a existência de qualquer ação
judicial, devendo ser observada a sua citação real pessoal na forma da legislação vigente.
Para tais finalidades, a Ecos Turismo Ltda esclarece que somente tem atividade empresarial e
estabelecimento no seguinte endereço: QE 24, Bloco A, Loja 11, Guará II, Brasília/DF, CEP
71.060-610.

