TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE
TIMO SOLUÇÕES DE WEB E MOBILE LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº
17.902.2320001-38, com sede na Avenida Madre Leônia Milito, 1377, sala
1603-1604, Bela Suíça, Londrina/PR CEP 86.050-270, única e exclusiva proprietária
dos domínios que utilizam a plataforma PLIM!, como: www.plim.app/; e doravante
denominada unicamente de PLIM!, estabelece o presente instrumento, denominado
TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE que permite às empresas
PARCEIRAS, possuidoras de CONTA na plataforma, de publicarem ofertas de seu
estabelecimento comercial, bem como, de colocarem a disposição dos USUÁRIOS
da PLIM! cupons gratuitos de desconto na aquisição de produtos e/ou serviços
fornecidos pelas PARCEIRAS.
1) Do Objeto.
1.1. O serviço prestado pela PLIM! à PARCEIRA é de publicidade, ou seja, ela
permite às empresas PARCEIRAS possuidoras de CONTA na plataforma, de
publicarem ofertas de seu estabelecimento comercial, bem como, de colocarem a
disposição dos USUÁRIOS da PLIM! cupons gratuitos de desconto na aquisição de
produtos e/ou serviços fornecidos pelas P
 ARCEIRAS.
1.2. Os CUPONS a serem disponibilizados pela PARCEIRA deverão ter o prazo
limitado, devendo a quantidade de cupons disponibilizados pela PARCEIRA também
ser limitada à sua possibilidade/capacidade de prestar o serviço ou oferecer o
produto adquirido pelo USUÁRIO da PLIM!. Ou seja, a PARCEIRA não poderá
emitir CUPONS referentes a serviços e/ou produtos que não conseguirá entregar
adequadamente ao U
 SUÁRIO.
1.3. É responsabilidade da PARCEIRA de estabelecer as condições da promoção
por ela anunciada, de forma clara e compreensível ao USUÁRIO.
1.4. Para a utilização do CUPOM basta o USUÁRIO apresentar o código do
CUPOM à P
 ARCEIRA, não podendo ser exigida a impressão do C
 UPOM.
2) Do Aceite.
2.1. Por este TERMO, a PARCEIRA da PLIM! fica ciente e concorda que ao utilizar
a plataforma automaticamente aderirá e concordará em se submeter integralmente
às condições do presente T
 ERMO e qualquer de suas alterações futuras.

2.2. A PLIM! se reserva no direito de atualizar e modificar os TERMOS DE USO E
POLÍTICA DE PRIVACIDADE periodicamente, sem notificação prévia.
2.3. O uso continuado do serviço pela PARCEIRA após qualquer alteração
constituirá anuências às referidas mudanças.
2.4. A PARCEIRA p
 oderá rever a versão mais recente dos TERMOS DE USO E
POLÍTICA DE PRIVACIDADE a qualquer momento através desta página, acessível
através do seguinte link: h
 ttps://plim.app/termos-parceiro
2.5. A PARCEIRA declara que está consciente de que a violação de qualquer das
disposições estipuladas neste instrumento poderá resultar no cancelamento de sua
CONTA, sem qualquer notificação.
3) Do Conteúdo.
3.1. Por “CONTEÚDO” entende-se: textos, imagens, fotos, vídeos, localizações em
mapas e outros materiais que a PARCEIRA publicar na plataforma P
 LIM!.
3.2. Portanto, a PARCEIRA é a proprietária do conteúdo que publica na PLIM! de
forma que declara ter conhecimento de que a responsabilidade pelo conteúdo
inserido é exclusivamente dela.
3.3. A P
 ARCEIRA fica proibida de fazer publicidade para terceiros na P
 LIM!.
3.4. A PLIM! não realiza seleção prévia do conteúdo, mas ela tem o direito, a seu
exclusivo critério, de recusar ou remover qualquer conteúdo que seja disponibilizado
na PLIM!, que considere impróprio, ou seja, que considere: ilegal, imoral, ofensivo,
ameaçador,

calunioso,

difamatório ou questionável, ou que viole qualquer

propriedade intelectual de qualquer parte ou a este T
 ERMO DE USO.
3.5. Todos as infrações relativas a direitos de propriedade intelectual dos conteúdos
publicados e compartilhados na PLIM! pela PARCEIRA são de sua exclusiva
responsabilidade,

não

podendo

a

PARCEIRA,

em

hipótese

alguma,

ser

responsabilizada pelo uso indevido de tais conteúdos, reservando-se no direito de,
caso ter conhecimento de sua ilegalidade ou uso indevido, cancelar a CONTA da
PARCEIRA sem qualquer notificação.
4) Dos Anúncios e Publicidade.
4.1. A PARCEIRA concorda e está ciente que a PLIM! poderá inserir publicidade de
terceiros, através de banners e afins, a seu critério e oportunidade, sem qualquer
necessidade de notificação ou aviso.

4.2. A PLIM! pode divulgar anúncios/ofertas advindos de diversos anunciantes,
ficando proibido a PARCEIRA, no entanto, fazer anúncios/ofertas de terceiros no
PLIM!, sob pena de pagamento de perdas e danos, além do cancelamento da conta
da PARCEIRA, com a consequente exclusão de seu conteúdo.
4.3. É expressamente proibida sob proteção legal a apropriação e utilização da
marca e domínio PLIM! por pessoas, empresas e entidades de forma indevida ou
ainda para fins ilícitos e alheios aos objetivos do w
 ebsite.
5) Das Condições de Uso.
5.1. A PLIM! oferece a PARCEIRA o direito de disponibilização de conteúdo na
plataforma, desde que a PARCEIRA cumpra integralmente com o disposto no
presente termo.
5.2. O acesso apenas é fornecido pela PLIM! após a efetivação do cadastro pela
PARCEIRA, com o preenchimento de todos os dados solicitados pela PLIM!,
inclusive o número de cartão de crédito válido; e, após a efetivação do pagamento,
com exceção dos períodos de degustação, que são gratuitos.
5.3. A PARCEIRA é responsável por manter o sigilo de dados de sua conta, seu
login e s enha para acesso à PLIM!.
5.4. Para que o serviço funcione com eficiência, a PARCEIRA deverá manter suas
informações de inscrição atualizadas, precisas e detalhadas, sob pena de os serviços
serem afetados.
5.5. É obrigação da PARCEIRA de notificar a PLIM! de qualquer uso suspeito e/ou
sem autorização de sua conta.
5.6. O acesso e uso da plataforma PLIM! pela PARCEIRA pode ser interrompido a
qualquer momento, inclusive, por erro de funcionamento, atualizações periódicas,
manutenção ou reparo do sistema ou outras ações que a PLIM!, a seu critério,
possa julgar necessárias.
5.7. A PARCEIRA declara e tem conhecimento que para a utilização da plataforma
PLIM!, deverá cumprir o disposto abaixo:
a) A PARCEIRA deverá ser pessoa física ou jurídica sendo que CONTAS registradas
por “robôs” ou qualquer outro método automatizado não serão permitidas.
b) Não serão autorizados sistemas de varredura e armazenamento de dados (como
"spiders" ou "scrapers"), links escondidos ou qualquer outro recurso, ferramenta,

programa, algoritmo ou método coletor/extrator de dados automático para acessar,
adquirir, copiar ou monitorar o sistema PLIM! ou qualquer parte dos serviços
fornecidos virtualmente pela PLIM!.
c) Usar ou tentar usar qualquer mecanismo, software ou programa, ferramenta,
agente ou outros dispositivos e mecanismos (incluindo, mas sem se limitar a
navegadores, spiders, robôs, avatares ou agentes inteligentes) para navegar ou
buscar dentro da plataforma PLIM!, que não sejam os buscadores disponíveis dentro
do serviço e outros mecanismos de busca disponíveis comumente em navegadores
de terceiros, tais como o Internet Explorer da Microsoft.
d) Postar ou transmitir qualquer arquivo com vírus, "worms", cavalos de Tróia
("Trojan horses") ou qualquer outro recurso que contamine, destrua ou interfira de
qualquer forma no uso apropriado do website e dos serviços virtuais da PLIM!.
e) Tentar decifrar, desmontar, decompor ou fazer a engenharia reversa de qualquer
software que consista em ou faça parte da Plataforma PLIM!, seus aplicativos,
website ou o Serviço.
f) A PARCEIRA deve fornecer seus dados, um e-mail válido e quaisquer outras
informações necessárias para completar o processo de cadastro para criação da
CONTA, sendo responsável pela veracidade das informações prestadas.
g) A PARCEIRA é responsável por manter a segurança da sua CONTA e senha. A
PLIM! não pode e não será responsável por qualquer perda ou dano de sua falha
em cumprir com esta obrigação de segurança.
h) A PARCEIRA é responsável por todo e qualquer conteúdo publicado (texto,
dados, gráficos, imagens, fotos, vídeos, etc.) e por todas as atividades que ocorrem
na sua CONTA.
i) A PARCEIRA não pode utilizar o serviço para fins ilegais ou não autorizados. A
PARCEIRA não deve violar as leis em sua jurisdição e na jurisdição da P
 LIM!.
j) A PARCEIRA deve deter todos os direitos autorais e de propriedade dos
conteúdos por ela publicados e compartilhados, ou possuir autorização dos
detentores de tais conteúdos para sua utilização em compartilhamento.
6) Do Pagamento.
6.1. As funções da PLIM! apenas estarão disponíveis para a PARCEIRA por meio
da sua contratação, através de pagamento por cartão de crédito, de forma

antecipada e mensal, com exceção dos períodos de degustação serão fornecidos
gratuitamente pela PLIM!, a seu exclusivo critério.
6.2. O valor cobrado pela PLIM! da PARCEIRA incluem impostos, taxas, ou
obrigações impostas por autoridades fiscais.
6.3. Não haverá reembolso ou créditos por utilização da plataforma PLIM! em parte
do mês ou reembolsos por mês não utilizado pela PARCEIRA com uma CONTA
aberta. O cancelamento de qualquer serviço prestado não implica na devolução do
montante parcial ou total.
6.4. A falta de pagamento ocasionará o automático cancelamento da CONTA da
PARCEIRA, com a exclusão do conteúdo por ela publicado na plataforma, sendo
que as informações não poderão ser recuperadas.
6.5. A PLIM!, a seu critério exclusivo, poderá fornecer períodos de degustação
inteiramente gratuitos, a fim de que haja a experimentação da plataforma. Todavia,
mesmo os períodos de degustação deverão ser precedidos do preenchimento do
cadastro, com a informação do número de cartão de crédito válido, para que, após
encerrado o período de degustação, sem o cancelamento pela PARCEIRA, seja
efetuada a cobrança de mensalidade, que será automática.
6.6. A PLIM! se reserva o direito de interromper o acesso ao serviço gratuito a
qualquer momento, sem aviso prévio.
7) Do Cancelamento.
7.1. A PARCEIRA é a única responsável por cancelar adequadamente a sua
CONTA, ressalvando-se o direito da PLIM! de cancelar a CONTA da PARCEIRA
conforme estabelecido no presente instrumento.
7.2. Para realizar o cancelamento, a PARCEIRA deverá realizar a autenticação no
portal do SERVIÇO. Cancelamentos por telefone ou enviados para qualquer
endereço eletrônico não serão considerados válidos.
7.3. Todo o conteúdo da CONTA será excluído devido ao cancelamento. Estas
informações não podem ser recuperadas uma vez que a CONTA da PARCEIRA seja
cancelada.
7.4. Caso o cancelamento da CONTA seja solicitado antes do fim do período já
pago, o cancelamento e a consequente exclusão dos dados da CONTA será
executado ao final do período já pago e não haverá nova cobrança.

8) Das Modificações dos Serviços e Preços.
8.1. A PLIM! se reserva o direito de, a qualquer momento e de tempos em tempos,
modificar ou descontinuar, temporariamente ou permanentemente, o serviço ou
parte dele, com ou sem aviso prévio.
8.2. Os preços das mensalidades a serem pagas pela PARCEIRA estão sujeitos a
alteração sem prévio aviso pela PLIM!, que poderá, a seu critério, fazer a
comunicação através dos e-mails cadastrados.
8.3. A PLIM! não deverá ser responsabilizada perante a PARCEIRA ou qualquer
terceiro por qualquer modificação, alteração de preço, suspensão ou descontinuação
do S
 ERVIÇO.
8.4. Esporadicamente, a PLIM! pode emitir uma atualização que pode adicionar,
modificar e/ou remover suas funcionalidades. Essas atualizações poderão ser
inseridas automaticamente sem nenhum aviso. No entanto, a PLIM! fará o possível
para notificar a PARCEIRA antecipadamente de uma próxima atualização, incluindo
detalhes sobre o que esta inclui.
9) Das Responsabilidades.
9.1. A PARCEIRA é obrigada a cumprir com toda a oferta e publicidade por ela
anunciada através da PLIM!, nos termos dos artigos 30 a 38 do Código de Defesa
do Consumidor, não podendo, de forma alguma e sob qualquer alegação, deixar de
aceitar o CUPOM de desconto obtido pelo USUÁRIO através da PLIM!, que esteja
dentro do prazo de validade, ou deixar de entregar o produto e/ou serviço ao
USUÁRIO, da forma em que foi ofertada e/ou publicada.
9.2. Caso haja a reclamação por escrito do USUÁRIO de descumprimento pela
PARCEIRA de oferta por ela publicada, a PARCEIRA se obriga, no caso de
impossibilidade de cumprir com a oferta publicada por ela, a ofertar outro produto
e/ou serviço equivalente ao USUÁRIO. Neste caso, ainda, a conta da PARCEIRA
poderá ser cancelada sem aviso prévio.
9.3. O serviço prestado pela PLIM! a PARCEIRA é de publicidade, ou seja, não
abrange o fornecimento do produto ou serviço ao USUÁRIO, mas somente a
veiculação da promoção e disponibilização do cupom para seu uso através de meio
digital, razão pela qual a PLIM! não tem qualquer responsabilidade pelo produto ou
serviço prestado pela P
 ARCEIRA ao USUÁRIO.

9.4. Caso a PLIM! vier a ser acionada e/ou condenada judicialmente por violações
cometidas pela PARCEIRA, em violação a este TERMO ou ao direito de terceiros, a
PARCEIRA declara e concorda que deverá ressarcir a PLIM! dos valores
despendidos, corrigidos monetariamente, inclusive de custas, despesas processuais;
e, honorários advocatícios, bem como, das perdas e danos.
10) Das Condições Gerais.
10.1. O uso do serviço é por própria conta e risco da PARCEIRA. O serviço é
fornecido “como está” e “conforme estiver disponível”.
10.2. Apoio técnico está disponível somente através do e-mail suporte@plim.app da
PLIM!.
10.3. O uso dos serviços da PLIM! não confere a PARCEIRA a propriedade sobre
direitos de propriedade intelectual sobre os serviços ou sobre qualquer conteúdo
disposto nos domínios da PLIM!.
10.4. A PLIM! não garante que:
a) O serviço atenderá às necessidades específicas da PARCEIRA;
b) O serviço será ininterrupto, pontual, seguro, ou livre de erros;
c) Os resultados que podem ser obtidos a partir da utilização do serviço serão
precisos ou confiáveis, e/ou, que atenderão as expectativas da PARCEIRA; e,
d) Quaisquer erros no serviço serão corrigidos.
10.5. A PARCEIRA entende e concorda expressamente que a PLIM! não será
responsável por quaisquer danos resultantes de:
a) o uso ou a incapacidade de usar o serviço;
b) acesso não autorizado ou alteração das suas transmissões ou dados; e,
c) declarações ou condutas de terceiros sobre o serviço.
10.6. A PARCEIRA concorda em defender, indenizar e manter a PLIM!, seus
administradores e funcionários contra quaisquer reivindicações, responsabilidades,
danos, perdas e despesas, incluindo honorários advocatícios e despesas, decorrentes
de ou em alguma forma relacionados com:
a) Seu acesso ou utilização da P
 LIM!;
b) Sua violação destes T
 ERMOS DE USO; ou,
c) A violação de qualquer direito de terceiros.

10.7. O não exercício ou a não imposição de qualquer direito ou disposição do
TERMO DE USO por parte da PLIM! não constituirá uma renúncia de tal direito ou
disposição. O TERMO DE USO constitui o acordo integral entre a PARCEIRA e a
PLIM! e regulam a utilização do serviço.
11) Da Política de Privacidade.
Das Informações da Parceira: A PLIM! solicita a PARCEIRA, ao realizar o seu
cadastro, algumas informações a seu respeito, e também coleta alguns dados à
medida que a PARCEIRA utiliza a plataforma PLIM!. Todas essas informações que
são recebidas ficam armazenadas nos servidores da P
 LIM!.
A PLIM! toma uma série de cuidados para manter as informações da PARCEIRA
em segurança, protegidas de qualquer forma de perda ou alteração, e para que
ninguém, além da PARCEIRA, tenha acesso a elas.
Ao criar uma conta na plataforma PLIM! poderão ser solicitadas algumas
informações da PARCEIRA, sendo que ela deve garantir que todas as informações
fornecer a P
 LIM! são, e permanecem, válidas.
Com exceção da senha da PARCEIRA, todas as outras informações serão
armazenadas no banco de dados da PLIM!. A senha será codificada e apenas essa
codificação será armazenada pela PLIM!. Portanto, a PARCEIRA é a única pessoa
que conhece sua senha, razão pela qual a PLIM! solicita que seja utilizada uma
senha exclusiva e de alto grau de dificuldade e que a senha não seja informada a
terceiros.
Das Transações Financeiras: Para a maior segurança da PARCEIRA, toda
transação financeira é realizada por terceiros, sites especializados em transações
financeiras pela internet. Muito embora a PLIM! armazene em seu sistema o número
do cartão de crédito da PARCEIRA, não armazena o código verificador do cartão de
crédito, impedindo, assim, a utilização irregular do cartão de crédito.
Informações sobre dispositivos e navegador. Quando a PARCEIRA acessa a
PLIM! a partir de um computador, telefone celular ou qualquer outro dispositivo, a
PLIM! poderá coletar informações sobre o dispositivo da PARCEIRA, tipo de
navegador, sistema operacional, local geográfico e endereço IP, sempre para uma
melhor prestação de serviços.

Informações dos cookies. A PLIM! utiliza "cookies" para fazer com que a
plataforma seja mais fácil de usar. A PARCEIRA pode remover ou bloquear os
“cookies” usando as configurações do seu navegador, mas em alguns casos tal ação
pode afetar algumas funcionalidades da P
 LIM!.
Como são usadas as informações.
Para gerenciar o Serviço. A PLIM! usa as informações que coleta para fornecer
os serviços e funcionalidades que oferece e para medir e aprimorar esses serviços e
funcionalidades. Essas informações são usadas, ainda, para evitar atividades
potencialmente ilegais e controlar a disseminação de conteúdo abusivo como, por
exemplo, o spam. Esses esforços podem, ocasionalmente, resultar em suspensão
temporária ou até mesmo em cessação de algumas funções para determinados
usuários.
Para contatar a parceira. A PLIM! pode contatar a PARCEIRA com informações
sobre sua conta e atualizações de conteúdo.
Para cumprimento de obrigações legais. As informações pessoais que a
PARCEIRA fornece a PLIM! e outros dados coletados a seu respeito são para uso
privado. A quebra dessa privacidade apenas ocorre em situações excepcionais, como
a necessidade de cumprimento de obrigação legal ou determinação judicial, ou
quando a revelação desses dados seja fundamental para proteger os direitos da
PLIM!, a sua segurança ou a segurança de terceiros.
Desativar conta. Caso a PARCEIRA queira parar de usar sua conta, ela pode
desativá-la. Ao desativar sua conta, suas informações pessoais e preferências
poderão ser guardadas para o caso da PLIM! precisar cumprir obrigações legais ou
determinações judiciais ou ainda para quando desejar reativá-la.
12) Das Disposições Finais.
Este Termo constitui um acordo completo entre a PARCEIRA e a TIMO
SOLUÇÕES DE WEB E MOBILE LTDA. - ME e regulam a utilização do serviço e a
política de privacidade, substituindo quaisquer contratos anteriores.
Fica eleito o foro da cidade de Londrina-Paraná com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer disputas envolvendo o presente
Termo ou os serviços.
Londrina, 14 de dezembro de 2017.

