TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE
TIMO SOLUÇÕES DE WEB E MOBILE LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº
17.902.232Q0001-38, com sede na Avenida Madre Leônia Milito, 1377, sala 2402,
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 aos USUÁRIOS terem acesso a
ofertas e cupons de descontos disponibilizados pelas PARCEIRAS, para a aquisição de
produtos e/ou serviços.
1) Do Objeto.
1.1. O serviço objeto do presente termo consiste em colocar à disposição do
Usuário, cupons gratuitos de desconto para aquisição de produtos e/ou serviços
oferecidos por empresas parceiras da P
 LIM!.
1.2. O serviço prestado pela PLIM! ao usuário não abrange o fornecimento do
produto ou serviço, mas somente a veiculação da promoção e disponibilização do
cupom através de meio digital.
1.3. Para ter acesso ao aplicativo PLIM!, o USUÁRIO deverá baixar o aplicativo
para o seu telefone celular, desde que o aparelho seja compatível com as
plataformas móveis que a PLIM! disponibiliza.
1.4. A publicação da promoção, o acesso e a aquisição do cupom acontecerá
conforme as seguintes etapas:
Publicação da Promoção: A promoção será publicada no aplicativo do PLIM! e assim
permanecerá ativa durante período de validade determinado pela PARCEIRA ou até
a emissão do número de cupons de descontos disponibilizados.
Acesso à Promoção: O USUÁRIO terá acesso a promoção veiculada no aplicativo
pela PARCEIRA, na qual constarão os termos e condições específicos para obtenção
dos descontos ou benefícios oferecidos. É de responsabilidade de o USUÁRIO
observar o prazo e as demais condições expostas no aplicativo para utilização do
cupom promocional junto à empresa P
 ARCEIRA.
Uso do Cupom Promocional: O USUÁRIO interessado em adquirir a promoção
deverá gerar o cupom de desconto através do aplicativo, durante o prazo de

divulgação da promoção e se a mesma ainda não estiver esgotada, e apresentar o
código do cupom gerado pelo aplicativo diretamente à empresa PARCEIRA no
momento de contratação do produto e/ou serviço.
1.5. O USUÁRIO que gerar o cupom correspondente à oferta selecionada e, por
qualquer motivo, não utilizá-lo no prazo estabelecido, perderá o direito de usufruir
daquela oferta.
1.6. O USUÁRIO deverá efetuar o pagamento correspondente à oferta selecionada
direta e exclusivamente a empresa PARCEIRA, sendo de seu total conhecimento e
concordância a inexistência de qualquer relação econômica entre a PLIM! e o
USUÁRIO do serviço ofertado por esta.
1.7. O USUÁRIO está ciente, e desde já concorda que ao gerar o cupom não estará
adquirindo o produto/serviço ou garantindo a sua disponibilidade no momento da
contratação; que a compra será efetuada diretamente junto a PARCEIRA e que esta
responde exclusiva e inteiramente pela entrega, qualidade, quantidade, estado,
existência, legitimidade e integridade dos produtos e/ou serviços oferecidos na
promoção em quanto tiver o produto em estoque; que a PLIM! não detém a posse
nem propriedade dos produtos e/ou serviços oferecidos através do aplicativo, e que
as ofertas são publicadas diretamente pela P
 ARCEIRA.
2) Do Aceite.
2.1. Por este TERMO, o USUÁRIO 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 do

USUÁRIO.
2.3. O uso continuado do serviço pelo USUÁRIO após qualquer alteração constituirá
anuências às referidas mudanças.
2.4. O USUÁRIO poderá rever a versão mais recente dos TERMOS DE USO E
POLÍTICA DE PRIVACIDADE a qualquer momento através desta página, acessível
através do seguinte link: www.plim.app/termos
3) Das Condições de Uso.

3.1. O acesso ao USUÁRIO apenas é fornecido pela PLIM! após a efetivação do
seu cadastro, com o preenchimento de todos os dados solicitados pela PLIM!.
3.2. O USUÁRIO é responsável por manter o sigilo de dados de sua conta e seu
login para acesso a P
 LIM!.
3.3. Para que o serviço funcione com eficiência, o USUÁRIO deverá manter suas
informações de inscrição atualizadas, precisas e detalhadas.
3.4. É obrigação do USUÁRIO de notificar a PLIM! de qualquer uso suspeito e/ou
sem autorização de sua conta.
3.5. O acesso e uso da plataforma PLIM! pelo USUÁRIO 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.
3.6. O USUÁRIO declara e tem conhecimento que para a utilização da plataforma
PLIM!, deverá cumprir o disposto abaixo:
a) O USUÁRIO deverá ser pessoa física ou jurídica sendo que CONTAS registradas
por “robôs” ou qualquer outro método automatizado não serão permitidas.
b) A utilização do aplicativo PLIM! bem como seus benefícios e ofertas é
recomendada às pessoas maiores de idade com independência financeira, boa fé e,
exercício legal da cidadania.
c) Uma pessoa não poderá ter mais de um cadastro. Se a PLIM!, porventura
detectar tal duplicação ou mais, será excluído o USUÁRIO em questão.
d) 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!.
e) 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.

f) 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!.
g) 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.
h) O USUÁRIO 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.
i) O USUÁRIO é responsável por manter a segurança da sua CONTA. A PLIM! não
pode e não será responsável por qualquer perda ou dano de sua falha em cumprir
com esta obrigação de segurança.
j) O USUÁRIO não pode utilizar o serviço para fins ilegais ou não autorizados. O
USUÁRIO não deve violar as leis em sua jurisdição e na jurisdição da P
 LIM!.
3.7. A confirmação do cadastramento do interessado será dada a partir do
preenchimento de todos os campos em que o futuro USUÁRIO deverá completá-los
com informações exatas, precisas e verdadeiras, e assumir o compromisso de
atualizá-los sempre que ocorrer alguma alteração.
3.8. 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 aplicativo, salvo a autorização
expressa da P
 LIM! para fins legais e salutares.
3.9. A PLIM!, sem prejuízo de outras medidas, poderá advertir, suspender ou
cancelar, temporária ou definitivamente, a conta de um USUÁRIO a qualquer
tempo, e iniciar as ações legais cabíveis se: a) o USUÁRIO não cumprir qualquer
dispositivo deste Termo de Uso; b) descumprir com seus deveres de USUÁRIO; c)
praticar atos fraudulentos ou dolosos; e, e) a PLIM! entender que qualquer atitude
do USUÁRIO tenha causado algum dano a terceiros ou a própria PLIM! ou tenha a
potencialidade de assim o fazer. Nos casos de inabilitação do cadastro do USUÁRIO,
todos os cupons ou aquisição de ofertas ativos serão automaticamente cancelados.
4) Do Cancelamento.

4.1 O USUÁRIO é o único responsável por cancelar adequadamente a sua CONTA,
ressalvando-se o direito da PLIM! de cancelar a CONTA do USUÁRIO conforme
estabelecido no presente instrumento.
4.2. Para realizar o cancelamento, o USUÁRIO deverá realizar a autenticação no
portal do SERVIÇO, acessar o menu “Configurações” e clicar no link “cancelar
conta” na parte inferior direita desta tela (VERIFICAR!!!). Cancelamentos por
telefone ou enviados para qualquer endereço eletrônico não serão
considerados válidos.
5) Das Responsabilidades.
5.1. O serviço fornecido pela PLIM! é gratuito e não há exigência de qualquer
contraprestação do USUÁRIO. Por esse motivo, a PLIM! se exime de qualquer tipo
de responsabilidade decorrente dos serviços fornecidos pelo aplicativo, bem como
pela conduta da empresa PARCEIRA.
5.2. A PLIM! não é a proprietária dos produtos e/ou serviços ofertados pelas
PARCEIRAS, não guarda a posse deles e não realiza ofertas em seu nome, bem
como não intervém na entrega e/ou uso dos produtos e/ou serviços cuja aquisição
ocorra com utilização dos cupons disponibilizados pelo aplicativo.
5.3. A PLIM! não se responsabiliza, por ocasião da efetiva aquisição do
produto/serviço, pela existência, quantidade, qualidade, estado, integridade ou
legitimidade dos produtos oferecidos pelas PARCEIRAS e adquiridos pelos
USUÁRIOS, assim como pela capacidade para contratar dos USUÁRIOS ou pela
veracidade dos dados pessoais por eles inseridos em seus cadastros, não outorga
garantia por vícios ocultos ou aparentes nas negociações entre os USUÁRIOS e as
empresas PARCEIRAS.
5.4. A PLIM! não será responsável, ainda, pelo efetivo cumprimento das obrigações
assumidas pelas empresas PARCEIRAS. O USUÁRIO reconhece e aceita que ao
adquirir produtos e/ou serviços das PARCEIRAS o faz por sua conta e risco. Em
nenhum caso a PLIM! será responsável pelo lucro cessante ou por qualquer outro
dano e ou prejuízo que o USUÁRIO possa sofrer devido às aquisições realizadas
através dos cupons disponibilizados pelo aplicativo.

5.5. O USUÁRIO manifesta ciência de que a PLIM! não é parte de nenhuma
transação, nem possui controle algum sobre a qualidade e a segurança dos produtos
e ou serviços anunciados.
5.6. A PLIM! não garante a veracidade da publicação de terceiros que apareça no
aplicativo e não será responsável pela correspondência ou contratos que o
USUÁRIO realize com terceiros ou com as P
 ARCEIRAS.
5.7. A PLIM! pode disponibilizar espaços no aplicativo para anúncios de parceiros,
entidades e relacionados, linkados ou não, vendidos ou como cortesia, não
assumindo nenhuma responsabilidade sobre produtos, serviços e ou qualquer tipo de
propaganda e oferecimento que os anunciantes vierem a fazer.
5.8. Caso o USUÁRIO se sinta lesado ou tenha problema na utilização do cupom,
ele poderá apresentar reclamação na área DENUNCIAR ANUNCIANTE, dentro do
aplicativo

ou enviar e-mail

para

......................... (PREENCHER) A PLIM!

encaminhará a solicitação do USUÁRIO, mas a responsabilidade pelo atendimento
da demanda é estritamente da PARCEIRA.
5.9. O aplicativo PLIM! foi desenvolvido sob os mais rígidos padrões de qualidade e
segurança e é distribuído de forma gratuita ao USUÁRIO. Por esta razão a PLIM!
se exime de qualquer tipo de responsabilidade por eventuais problemas em sua
execução ou por qualquer tipo de falha gerada no celular do USUÁRIO em
decorrência do uso do aplicativo, da internet ou em razão de condutas de terceiros.
5.10. Tendo em vista, ainda, a impossibilidade de funcionamento integral e
ininterrupto de qualquer sistema de telecomunicação ou de informática, inclusive em
razão da dependência de serviços de telecomunicações prestados por terceiros, a
PLIM! não garante a prestação do serviço de forma ininterrupta e/ou isenta de
erros. Eventualmente, o sistema poderá não estar disponível por motivos técnicos ou
falhas da internet, ou por qualquer outro evento fortuito ou de força maior alheio ao
controle da P
 LIM!.
5.11. Em nenhuma circunstância, a PLIM!, seus diretores ou seus funcionários
serão responsáveis por quaisquer perdas, despesas ou danos diretos ou indiretos,
especiais, incidentais ou de consequência, oriundos do mau funcionamento do
aplicativo ou do cupom de desconto, ou com relação a qualquer falha de

desempenho, erro, omissão, interrupção, defeito na inserção de informação, ou
demora na operação de efetivação do desconto nas empresas PARCEIRAS.
6) Da Política de Privacidade.
Das Informações do Usuário: A PLIM! solicita ao USUÁRIO, ao realizar o seu
cadastro, algumas informações a seu respeito, e também coleta alguns dados à
medida que o USUÁRIO 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 pessoais do
USUÁRIO em segurança, protegidas de qualquer forma de perda ou alteração, bem
como que sejam acessadas por terceiros.
Todas as outras informações serão armazenadas no banco de dados da PLIM!.
Informações sobre dispositivos e navegador. Quando o USUÁRIO acessa a
PLIM! a partir de um computador, telefone celular ou qualquer outro dispositivo, a
PLIM! poderá coletar informações sobre o dispositivo do USUÁRIO, 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. O USUÁRIO 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 o usuário. A PLIM! pode contatar o USUÁRIO com informações
sobre sua conta e atualizações de conteúdo.
Para cumprimento de obrigações legais. As informações pessoais que o
USUÁRIO 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 o USUÁRIO queira parar de usar sua conta, ele 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.
7) Das Disposições Finais.
O não exercício ou a não imposição de qualquer direito ou disposição do TERMO DE
USO por parte da PLIM! n
 ão constituirá uma renúncia de tal direito ou disposição.
Este Termo constitui um acordo completo entre o USUÁRIO 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, 01 de dezembro de 2017.

