
Termos de uso e privacidade 
 

AO ACESSAR O APLICATIVO CombinadoApp OU SEU RESPECTIVO WEBSITE, VOCÊ 

RECONHECE E CONCORDA COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO, DE FORMA 

LIVRE E ESPONTÂNEA. CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM QUAISQUER 

DISPOSIÇÕES AQUI PRESENTES, POR FAVOR NÃO ACESSE O NOSSO WEBSITE OU 

UTILIZE NOSSO APLICATIVO E NÃO REALIZE QUALQUER OPERAÇÃO POR MEIO 

DOS NOSSOS SISTEMAS. O SEU ACESSO A PLATAFORMA REPRESENTA A SUA 

ACEITAÇÃO INCONDICIONAL DE TODAS AS DISPOSIÇÕES DESSES TERMOS. 

 

COMBINADO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA empresa com foro na cidade de 

Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Vila, nº 629, Parque Ribeirão Preto, 

CEP 14.031-130 e registrada sob o CNPJ 33.944.822/0001-80, (doravante, 

CombinadoApp), na qualidade de titular e gestora do website combinadoapp.com.br e do 

Aplicativo Móvel denominado CombinadoApp (o “Aplicativo”), Website e Aplicativo são 

também aqui referidos como “Plataforma”. 

 

Consideram-se “Usuários” (ou “Usuário”), todos aqueles que visitarem ou utilizarem o 

website, o Aplicativo, sejam ou não cadastrados junto ao Website, Aplicativo e/ou o 

CombinadoApp. O Usuário poderá aqui ser referido como “Você”. 

 

Pedimos que leia com atenção estes Termos pois ao concluir seu cadastro você concorda-

rá com seu conteúdo, bem como a partir do momento em que instalar, acessar ou usar 

nosso aplicativo e demais ferramentas já estará sujeito às regras abaixo descritas. 

 

 

Objetivo da Plataforma 

 

O objetivo da plataforma é possibilitar o pagamento, por meio do Aplicativo, dos serviços 

fornecidos aos Usuários pelos estabelecimentos comerciais cadastrados junto ao 

CombinadoApp. Além disso, o CombinadoApp disponibiliza informações relevantes sobre 

estes Estabelecimentos como também dos “usuários”, tais como produtos e serviços 

fornecidos. localização, preços praticados, entre outros. 

 

O USUÁRIO, DESDE JÁ, RECONHECE QUE O CombinadoApp APENAS REALIZA A 

INTERMEDIAÇÃO DO RELACIONAMENTO ENTRE USUÁRIO E ESTABELECIMENTOS, 

NÃO POSSUINDO QUALQUER PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO CONTRATUAL 

ESTABELECIDA E PAGAMENTO ENTRE ESTES, TAMPOUCO SENDO RESPONSÁVEL 

PELOS SERVIÇOS OU PRODUTOS FORNECIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS. 

 

Dessa forma, qualquer controvérsia acerca dos serviços ou produtos fornecidos pelos 

Estabelecimentos são de responsabilidade exclusiva dos Usuários e dos Estabelecimentos. 

 

Certas funcionalidade do aplicativo poderão conter diretrizes e regras específicas, que irão 

complementar estes Termos de Uso, portanto, o Usuário concorda que obedecerá às 

diretrizes e regras informadas ao utilizar estes serviços específicos. 

 



Os termos e condições das promoções e incentivos oferecidos pelos Estabelecimentos por 

meio da Plataforma poderão ser alterados a qualquer momento. 

 

 

Vigência e Rescisão 

 

Este Instrumento vigerá por prazo indeterminado, permanecendo o cadastro do USUÁRIO 

válido enquanto mantiver seu login e senha ativos, podendo ser rescindido por quaisquer 

das partes, a qualquer tempo, independentemente de multa ou indenização. 

 

 

Cadastro 

 

Para utilizar os serviços disponibilizados pela Plataforma, o Usuário deverá ser maior de 18 

(dezoito) anos, estar em pleno exercício de seus direitos civis e fornecer as informações 

cadastrais solicitadas pelo CombinadoApp. 

 

A Plataforma não realiza qualquer verificação quanto à exatidão ou veracidade das 

informações fornecidas, ficando o Usuário integralmente responsável por qualquer 

informação falsa ou inexata. Não é permitido que o Usuário mantenha duplicidade de 

cadastro junto ao CombinadoApp. 

 

Caso o Usuário preste informações incorretas ou inverídicas e se recuse a corrigir tais 

informações, quando solicitado neste sentido pelo CombinadoApp, este se reserva o direito 

de não concluir o cadastro do usuário ou, caso já tenha concluído, bloquear a utilização do 

Aplicativo pelo Usuário até a situação esteja regularizada. 

 

O CombinadoApp também se reserva do direito de bloquear a utilização pelo Usuário do 

Aplicativo caso verifique descumprimento, pelo Usuário, de qualquer obrigação prevista 

nestes Termos de Uso. 

 

Efetuado o cadastro, o Usuário terá acesso ao Aplicativo por meio de login e senha, pois 

qualquer pagamento efetuado por meio do Aplicativo, com o uso de login e senha de 

titularidade do Usuário, será de exclusiva responsabilidade do Usuário. 

 

 

Direitos e Deveres de todos os USUÁRIOS 

 

Os USUÁRIOS serão os únicos responsáveis: (i) pela veracidade de seus dados, tais como 

seu CPF ou, caso não possua, o CPF de um responsável legal, e demais informações, as 

quais deverão estar sempre completas e atualizadas em caso de alteração; (ii) pela correta 

utilização de seu login e senha, que são de uso pessoal e intransferível; (iii) pelo conteúdo e 

veracidade das informações contidas em seu perfil, ou anúncio de vaga; (iv) por qualquer 

atividade que ocorra no âmbito de seus acessos; (v) por seu acesso à internet, 

respondendo isoladamente, portanto, por quaisquer ônus e/ou sanções civis e/ou penais 

que eventualmente decorram de erro ou dolo porventura cometido pelo USUÁRIO quando 

da utilização do Site; e ainda (vi) por atos que terceiros praticarem em seu nome, por meio 



de uso de seu login e senha de acesso, desde que comprovada a culpa ou dolo do 

USUÁRIO; 

 

Os USUÁRIOS autorizam expressamente que o cadastramento mencionado no item 

anterior seja feito e mantido pelo CombinadoApp em seus servidores, bem como o 

fornecimento das informações constantes em seu cadastro a: (i) autoridades públicas 

competentes que as solicitarem formalmente, nos termos da Constituição Federal Brasileira 

e legislação aplicável; e (ii) parceiros estratégicos, comerciais ou técnicos, incluindo mas 

não se limitando a possibilidade de oferecer melhores condições dos recursos dos seus 

Produtos/Soluções. 

 

Os USUÁRIOS declaram expressamente sua concordância quanto à coleta de informações 

pelo CombinadoApp para realização de acompanhamento de tráfego, com intuito de 

identificar grupos de perfil de USUÁRIOS e para fins de orientação publicitária; 

 

Os USUÁRIOS autorizam neste ato a utilização de todos os dados atrelados a seu perfil, 

sem que haja qualquer compensação financeira. 

 

Os USUÁRIOS prestadores de serviços concordam que as informações adicionadas por 

este ao respectivo perfil serão ser exibidos a cada contratante responsável por anúncios de 

vaga que o USUÁRIO curtir a partir de seu acesso. 

 

Os USUÁRIOS prestadores de serviços estão cientes de que o seu perfil e demais 

informações inseridas poderão ser visualizadas por terceiros, inclusive por seu atual ou 

futuro contratante caso o primeiro manifeste interesse em alguma vaga em nossas 

aplicações. Desta forma, é de responsabilidade exclusiva do USUÁRIO analisar 

cuidadosamente o teor dos anúncios de vagas publicadas, de forma que reconhece e 

concorda expressamente que o CombinadoApp não poderá ser responsabilizado, em 

nenhuma hipótese, por eventuais danos sofridos pelo USUÁRIO decorrentes da 

visualização de seu currículo por seu atual contratante ou por quaisquer terceiros. 

 

Os USUÁRIOS concedem ao CombinadoApp o uso irrestrito e irrevogável, não exclusivo, 

totalmente livre de quaisquer ônus, copiar, executar, exibir, criar trabalhos derivados, e 

distribuir tal conteúdo em toda e qualquer mídia (agora conhecida ou desenvolvida 

posteriormente) em todo o mundo. Nenhuma compensação será paga relativamente a 

eventuais conteúdos postados no site e ou aplicações administradas pelo CombinadoApp. 

 

Os USUÁRIOS deverão observar as condições deste contrato, sendo vedada a sua 

utilização para fins diversos daqueles a que se destina. 

 

Os USUÁRIOS não poderão fazer uso indevido das aplicações, como a interferência com 

outras ferramentas e o acesso por um método diferente da interface e das instruções 

fornecidas. 

 

O uso da plataforma do CombinadoApp não confere aos USUÁRIOS quaisquer direitos 

relativos à propriedade intelectual das nossas ferramentas ou sobre o conteúdo que o 

USUÁRIO venha acessar no banco de dados do CombinadoApp.  Estes Termos não 



conferem ainda o direito de usar quaisquer marcas ou logotipos utilizados nas aplicações 

ofertadas pelo CombinadoApp, mesmo que estes não sejam de sua propriedade. 

 

Os USUÁRIOS se comprometem a não infringir quaisquer direitos relativos a marcas, 

patentes, segredo industrial, direito de propriedade intelectual, direito autoral e de terceiros, 

devendo responsabilizar-se perante a parte prejudicada, inclusive terceiros. 

 

É vedado aos USUÁRIOS em suas interações dentro da plataforma enviar mensagens que 

contenham teor ofensivo, palavras de baixo calão, discurso de ódio, intimidativo, sexual, ou 

qualquer outro conteúdo ilícito, sendo certo que poderão ser responsabilizados civil e 

criminalmente. 

 

Caso os USUÁRIOS descumpram quaisquer termos e condições deste instrumento, não 

sanadas imediatamente após a comunicação pelo CombinadoApp, caso assim seja 

possível, esta irá cancelar o cadastro do USUÁRIO infrator sem que isso gere quaisquer 

ônus ou penalidades a esta última. 

 

Deveres específicos do USUÁRIO Prestador de Serviços 

 

O USUÁRIO prestador de serviços declara ser responsável pela autoria e originalidade das 

imagens anexadas por este ao portfólio atrelado o seu perfil no CombinadoApp, 

respondendo, exclusivamente, por eventual violação à intimidade, privacidade, honra e 

imagem de qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral 

e/ou a quaisquer outros bens juridicamente protegidos. 

 

Deveres específicos do USUÁRIO Contratante 

 

O conteúdo, as exigências e demais informações contidas nos anúncios de vagas 

anunciadas serão de total responsabilidade do USUÁRIO contratante, o qual arcará com 

todos os ônus eventualmente decorrentes, seja de que natureza for, incluindo mas não se 

limitando, à natureza cível e/ou penal. 

 

É vedado ao USUÁRIO contratante inserir qualquer conteúdo em anúncio que contenha 

conotação preconceituosa, socialmente excludente ou que de alguma forma contrarie a 

Constituição Federal e seus princípios, a legislação vigente ou, ainda, direito de terceiros, 

não sendo permitidos, vagas de emprego em que haja referência a sexo, idade, raça, 

religião, condições de saúde, opção sexual, situação familiar, estado de gravidez, opinião 

política, nacionalidade, origem social e quaisquer outras formas de discriminação, salvo 

quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente assim exigir. 

 

Para fins de publicidade seja ela institucional ou de produtos, durante a utilização do 

CombinadoApp, o USUÁRIO contratante autoriza a veiculação de forma não onerosa, de 

seu nome e logomarca. O CombinadoApp poderá ainda, utilizar a sua logomarca, inclusive, 

junto com anúncios de vagas, via internet, por meio do seu Site, redes sociais, e-mails de 

marketing e mecanismos de busca na internet, inclusive em links contidos anúncios, 

estando ciente que essa divulgação poderá gerar o compartilhamento de links por usuários 

da internet, com o objetivo de divulgar as vagas das empresas que utilizam o 

CombinadoApp, fomentando o aceite entre o perfil do prestador de serviços e a vaga. 



 

É vedado ao USUÁRIO contratante exigir do prestador de serviços pagamento de qualquer 

taxa ou valor, por parte do prestador de serviços, para que este participe do processo 

seletivo anunciado, seja antes, durante ou após término do processo seletivo. 

 

 

Processamento de Pagamento 

 

Os usuários, efetuaram o pagamento por produtos e serviços fornecidos pelos 

Estabelecimentos por meio de cartão crédito ou débito, ou débito em conta corrente. 

 

Para efetuar o pagamento por meio do Aplicativo, o Usuário deve cadastrar os dados do 

seu cartão de crédito ou débito, e/ou de seus conta corrente, para viabilizar a realização dos 

pagamentos. 

 

Sempre que o usuário cadastrar um novo cartão de crédito ou débito, o CombinadoApp 

realizará uma cobrança-teste que será estornada logo em seguida. Essa cobrança-teste 

não será lançada na fatura do Usuário, e serve apenas para verificar a validade do cartão 

de crédito ou débito cadastrado pelo Usuário. 

 

Caso o usuário opte pelo pagamento de uma transação por meio de débito em sua conta 

corrente, este, desde já, autoriza, o débito do valor devido em razão da aquisição de 

produtos e serviços dos Estabelecimento, diretamente em conta corrente de sua titularidade 

(que será oportunamente informada pelo Usuário). 

 

O Usuário deve imediatamente notificar o Estabelecimento e o CombinadoApp acerca de 

qualquer cobrança indevida ou incorreta em seu cartão utilizado para pagamento por meio 

do Aplicativo, ou qualquer débito indevido em sua conta corrente, para que sejam tomadas 

as providências necessárias. 

 

 

Obrigações 

 

O CombinadoApp se compromete a: 

 

i. disponibilizar informações do Aplicativo sobre os Estabelecimento e usuários cadastrados 

e os produtos e serviços oferecidos; 

ii. possibilitar a realização do pagamento por meio do Aplicativo de produtos e serviços 

fornecidos pelos Estabelecimentos; 

iii. tomar as devidas ações corretivas em caso de mal funcionamento do Aplicativo; e 

iv. proteger as informações relativas ao Usuário, seu cartão de crédito ou débito, sua conta 

corrente, assim como as informações acerca das transações de pagamento realizadas por 

meio do Aplicativo, adotando tecnologias atuais para tratamento de dados sensíveis. 

 

Aos Usuários e vedado: 

 

i interferir, fraudar, trapacear ou praticar qualquer ato que possa prejudicar nas transações 

de outros Usuários; 



ii. agredir, ofender, intimidar, assediar, caluniar, injuriar ou difamar, outros Usuários, os 

Estabelecimentos ou quaisquer outros terceiros; 

iii. disseminar ou tentar enviar spams, vírus de computador, incluindo, mas não se limitando 

a, cavalos de tróia, worms, keyboard loggers, bombas relógio, spywares, adwares, 

cancelbots ou qualquer outro código ou programa invasivo ou malicioso; 

iv. utilizar a Plataforma para outros fins comerciais não expressamente previstos neste 

Contrato; 

v. copiar ou adaptar os códigos fontes e objeto do software da Plataforma, fazer engenharia 

reversa, descompilação, modificação nos códigos-fonte e objeto do software da Plataforma, 

ou tentar fazê-lo, ou, de qualquer outra forma, violar os direitos de propriedade intelectual e 

marcários do CombinadoApp; 

vi. usar, desenvolver ou lançar sistemas automáticos que possam acessar a Plataforma, 

spiders, robots, scrapers ou leitores offline; 

vii. utilizar ferramenta ou proxy anônimo com a finalidade de tornar seu endereço de IP 

anônimo; 

viii. interferir ou quebrar qualquer sistema de segurança da Plataforma; 

ix. fazer-se passar por outra pessoa; e  

x. prestar informações falsas em seus dados cadastrais. 

 

O Usuários se compromete a: 

 

i. solucionar diretamente com os Estabelecimentos toda e qualquer controvérsia acerca dos 

produtos, serviços fornecidos e pagamentos, isentando o CombinadoApp de qualquer 

responsabilidade relativa a tais produtos ou serviços; 

ii. manter atualizado os dados de cadastro, dos cartões e da conta corrente registrados no 

Aplicativo; 

iii. pagar os produtos e serviços quer adquirir por meio do Aplicativo, nos termos e 

condições contratados com os Estabelecimentos e os respectivos meios de pagamento 

contratados pelo Usuário. 

 

 

Limitação de Responsabilidade 

 

O USUÁRIOS RECONHECE QUE O CombinadoApp NÃO É RESPONSÁVEL POR 

NENHUM PROBLEMA TÉCNICO E/OU OPERACIONAL, INCLUINDO FALHAS, PERDA 

DE INFORMAÇÃO, SUSPENSÕES, INTERRUPÇÕES E QUALQUER OUTRO MAU 

DESEMPENHO DA PLATAFORMA, NEM OFERECE NEM NUNCA OFERECEU 

QUALQUER TIPO DE GARANTIA AOS USUÁRIOS, ESTABELECIMENTOS OU A 

QUALQUER TERCEIRO A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA. 

 

O CombinadoApp NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADO POR VÍCIOS OU DEFEITOS 

TÉCNICOS E/OU OPERACIONAIS ORIUNDOS DO SISTEMA OU DE INFORMAÇÕES DO 

USUÁRIO OU DE TERCEIRO. O CombinadoApp NÃO É RESPONSÁVEL POR 

QUALQUER TIPO DE SERVIÇO OU CONTEÚDO FORNECIDO PELA PLATAFORMA 

QUE EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE FIQUE SUSPENSO. O USUÁRIO 

RECONHECE E CONCORDA QUE A PLATAFORMA E O SEU CONTEÚDO NÃO 

ESTARÃO ISENTOS DE ERROS, E NÃO HÁ QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU 

IMPLÍCITA  DE QUE SERÁ ADEQUADO AO OBJETO PARTICULAR DOS USUÁRIOS AO 



UTILIZÁ-LO. ADEMAIS, EMBORA O CombinadoApp FAÇA ESFORÇOS RAZOÁVEIS 

PARA INCLUIR INFORMAÇÕES PRECISAS E ATUALIZADAS NA PLATAFORMA, O 

CombinadoApp NÃO GARANTE OU AFIRMA SEU PRECISÃO E ATUALIDADE, E NÃO 

RESPONDE PELOS CONTEÚDOS DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA POR MEIO 

DOS ESTABELECIMENTOS. 

 

A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PLATAFORMA É FEITA SOB INTEIRA 

RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. EM GERAL, OS SERVIÇOS DEPENDEM DA 

FUNCIONALIDADE DE VÁRIOS FATORES, COM A INTERAÇÃO DE SERVIDORES E 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TERCEIROS, A ADEQUAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS DO USUÁRIO E DE TERCEIROS, ENTRE OUTROS. TENDO ISSO EM 

CONSIDERAÇÃO, O CombinadoApp EMPREGARÁ SEUS MELHORES ESFORÇOS 

PARA ASSEGURAR QUE A PLATAFORMA FUNCIONE ADEQUADAMENTE, SEM 

INTERFERÊNCIAS, NO ENTANTO O CombinadoApp NÃO GARANTE QUE A 

PLATAFORMA ESTARÁ DISPONÍVEL DE FORMA ININTERRUPTA OU LIVRE DE 

QUAISQUER ERROS OU FALHAS E TAMPOUCO ASSEGURA A IMPOSSIBILIDADE DO 

SEU SISTEMA E  SERVIDORES PODEREM SER ATACADOS, INVADIDOS, 

MODIFICADOS OU LESADOS, DE QUALQUER FORMA, POR TERCEIROS. 

 

O CombinadoApp NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PELO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ENTRE OS USUÁRIOS E OS ESTABELECIMENTOS. O 

USUÁRIO RECONHECE E ACEITA QUE AS CONTRATAÇÕES REALIZADAS COM OS 

USUÁRIOS E OS ESTABELECIMENTO SÃO FEITAS POR SUA CONTA E RISCO, 

RECONHECENDO QUE O CombinadoApp É UM MERO FORNECEDOR DE UMA 

PLATAFORMA QUE IRÁ VIABILIZAR O PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

 

O CombinadoApp NÃO É NEM SERÁ RESPONSÁVEL (i) PELA QUALIDADE DA 

CONEXÃO DO DISPOSITIVO MÓVEL UTILIZADO PELO USUÁRIO À INTERNET EM 

QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, (ii) PELA DISPONIBILIDADE OU NÃO DOS SERVIÇOS 

DE ACESSO À INTERNET PRESTADOS POR TERCEIROS, (iii) PELA IMPOSSÍBILIDADE 

DE UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER DOS SERVIÇOS ACIMA MENCIONADOS EM RAZÃO 

DA INCOMPATIBILIDADE DOS SERVIÇOS COM A CONFIGURAÇÃO TÉCNICA DO 

DISPOSITIVO MÓVEL DO USUÁRIO, (iv) POR QUAISQUER DANOS SOFRIDOS PELO 

USUÁRIO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA, E (v) PELA REPARAÇÃO DE 

DANOS DE QUALQUER NATUREZA CAUSADOS PELA QUEBRA DE PRIVACIDADE OU 

SEGURANÇA DE DADOS DO USUÁRIO DURANTE A CONEXÃO DE SEU DISPOSITIVO 

MÓVEL À INTERNET. 

 

POR TODO O EXPOSTO, O CombinadoApp SE EXIME E SE EXONERA, EM TODA A 

EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE QUALQUER 

RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS DE QUALQUER NATUREZA, LUCROS 

CESSANTES E DANOS EMERGENTES, QUE POSSAM DECORRER DA FALTA DE 

CONTINUIDADE OU FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA, BEM COMO DAS AÇÕES 

DE USUÁRIOS E/OU ESTABELECIMENTOS E/OU TERCEIROS. 

 

O Usuário reconhece e concorda que o CombinadoApp terá direito de suspender o acesso 

do usuário à Plataforma a qualquer momento e sem notificação prévia, inclusive, como 



medidas prudentes ou técnicas ou em decorrência de qualquer atividade de fiscalização 

realizada, caso determine que as obrigações do Usuário previstas nestes Termos não estão 

sendo atendidas ou em caso de problemas técnicos relevantes que afetem o desempenho 

do Plataforma. 

 

EM QUALQUER HIPÓTESE, A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DO CombinadoApp 

DECORRENTE DESTES TERMOS SERÁ LIMITADA AOS DANOS DIRETOS 

COMPROVADAMENTE SOFRIDOS PELO USUÁRIO EM RAZÃO DE QUALQUER 

DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CombinadoApp, LIMITADOS A R$ 1.000,00 

(UM MIL REAIS), SENDO EXCLUÍDOS TODOS E QUAISQUER PLEITOS POR DANOS 

INDIRETOS (INCLUINDO POR LUCROS CESSANTES E PERDA DE DADOS OU 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS) SOFRIDOS PELO USUÁRIO OU POR QUALQUER 

TERCEIRO DECORRENTES DO USO OU FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA. 

 

 

Propriedade intelectual 

 

O Usuário reconhece e concorda que todas as informações, marcar, nomes, logotipos, 

sinais distintivos, arte, layout e conteúdo disponibilizados na Plataforma são de propriedade 

do CombinadoApp e, por isso, não poderão ser utilizados pelo Usuário, exceto quando 

expressa e previamente autorizado pelo CombinadoApp. 

 

O Usuário concorda em não reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar, com 

ou sem finalidade comercial, qualquer parte das informações ou conteúdo da Plataforma, 

bem como se obriga a utilizar todo o conteúdo do Aplicativo de forma lícita, sendo vedada a 

reprodução, distribuição, transformação, comercialização ou modificação do conteúdo, sem 

a prévia e expressas autorização do CombinadoApp. 

 

 

Sites de Terceiros 

 

A PLATAFORMA PODERÁ FORNECER LINKS PARA OUTROS SITES DA INTERNET OU 

OUTROS RECURSOS. ASSIM, ESTES LINKS SERÃO DISPONIBILIZADOS COMO UMA 

CONVENIÊNCIA AO USUÁRIO E, COMO O CombinadoApp NÃO TEM CONTROLE 

SOBRE TAIS SITES OU RECURSOS EXTERNOS, O USUÁRIO RECONHECE E 

CONCORDA QUE O CombinadoApp NÃO É RESPONSÁVEL PELA DISPONIBILIDADE 

DOS MESMOS E NÃO ENDOSSA OU SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER 

CONTEÚDO, PROPAGANDA, PRODUTOS, SERVIÇOS OU OUTROS MATERIAIS 

CONTIDOS OU DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE TAIS SITES OU RECURSOS. NESTE 

SENTIDO, SUGERIMOS QUE O USUÁRIO SE INFORME SOBRE A POLÍTICA DE SITES 

DE TERCEIROS ANTES DE FORNECER QUALQUER TIPO DE INFORMAÇÃO. 

 

O USUÁRIO EXPRESSAMENTE RECONHECE E CONCORDA QUE O CombinadoApp 

NÃO SERÁ RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR QUAISQUER PERDAS 

E DANOS QUE SEJAM EFETIVA OU ALEGADAMENTE CAUSADOS POR, OU EM 

CONEXÃO, DEPOSITADA EM TAIS INFORMAÇÕES, BENS E SERVIÇOS DISPONÍVEIS 

NO OU ATRAVÉS DE TAIS SITES DE TERCEIROS. 

 



Infrações de Terceiros 

 

Na hipótese de qualquer Usuário considerar que a Plataforma esteja sendo utilizada de 

forma indevida por qualquer terceiro, o Usuário deverá enviar uma comunicação à 

administração da Plataforma, através do endereço ou pelo telefone, fornecendo os 

seguintes dados: (i) dados pessoais: nome, endereço, número de telefone e endereço de 

correio eletrônico do reclamante; (ii) especificação da suposta atividade irregular ocorrida na 

Plataforma, incluindo, sem limitação, a descrição dos fatos ou circunstâncias que revelam o 

caráter irregular de tal atividade; (iii) identificação precisa de onde a violação pode ser 

encontrada na Plataforma (com respectiva URL); e (iv) declaração expressa, clara e sob a 

responsabilidade do reclamante de que a informação contida na comunicação está correta e 

precisa. 

 

Uma vez recebida tal comunicação, o CombinadoApp, a se exclusivo critério e sem 

necessidade de notificação, reserva-se o direito de excluir os Usuários infratores da 

Plataforma. 

 

 

Alterações aos Termos 

 

O CombinadoApp poderá alterar, a qualquer tempo, estes Termos, visando seu 

aprimoramento e melhoria dos serviços prestados. Caso as alterações sejam relevantes, 

iremos solicitar sua concordância às alterações realizadas. Caso as alterações não sejam 

substanciais, iremos comunicá-lo das alterações e, caso o Usuário continue a utilizar a 

Plataforma após 15 (quinze) dias de sua notificação, considerar-se-ão aceitas as alterações. 

 

A disponibilidade de Plataforma tem duração indeterminada e o CombinadoApp reserva-se 

ao direito de terminar, suspender ou interromper unilateralmente e a qualquer momento, a 

disponibilização da Plataforma, ou sua inteira transformação e modificação. 

 

Quaisquer dúvidas, críticas sugestões e/ou reclamações poderão ser feitas pelo e-mail. 

 

 

Aceitação 

 

A participação na Plataforma como Usuário pressupõe o conhecimento e a aceitação 

integral destes Termos. 

 

CASO VOCÊ NÃO ACEITE OU NÃO CONCORDE COM ESTES TERMOS, CLIQUE NA 

TECLA DE “NÃO CONCORDO”. 

 

CASO VOCÊ CONCORDE E ACEITE ESTES TERMOS, FAVOR MANIFESTAR SUA 

CONCORDÂNCIA POR VIA ELETRÔNICA CLICANDO NA TECLA “CONCORDO”. 

 

***** 

 

Última atualização em 10 de setembro de 2019. 


