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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO 

 

Os Termos e Condições Gerais de Uso (‘‘Termos’’) abaixo estipulados consistem nas 

condições de utilização de nossa plataforma e os serviços por ela disponibilizados. 

Esses Termos são de observância obrigatória e são aplicados a todos aqueles que 

navegam na plataforma. 

Os que não compreenderem o conteúdo deste documento ou que não concordarem com 

as normas previstas devem parar de utilizar a plataforma e os serviços disponibilizados 

por ela imediatamente. 

 

1. TERMOS GERAIS DE USO 

 

A plataforma e os serviços por ela oferecidos são disponibilizados pela BuscBusc 

Serviços Ltda. (“BuscBusc”) somente às pessoas jurídicas ou físicas que tenham 

atingido a maioridade legal e, portanto, estejam aptas a celebrar Contratos e Acordos 

conforme estipula a legislação brasileira. 

 

2. LICENCIAMENTO E TITULARIDADE 

 

Todo o conteúdo previsto na plataforma e os respectivos direitos de propriedade 

intelectual são de titularidade exclusiva da BuscBusc ou de terceiros. Todos os gráficos, 

ícones, ou qualquer elemento visual presentes na plataforma constituem marcas 

comerciais, de serviço ou identidade visual da BuscBusc ou de terceiros que tenham 

cedidos seus direitos para uso da respectiva marca, não podendo ser utilizadas salvo 

expresso consentimento prévio e por escrito da BuscBusc. 

 

A BuscBusc concede ao usuário uma licença limitada, não sujeita à sublicenciamento, 

tão e somente para acesso e uso da plataforma e dos serviços por ela disponibilizados, 

sendo vedado a venda, produção, modificação, reprodução (total ou parcial), exibição, 

importação, distribuição, uso de engenharia reversa, tradução ou qualquer forma de 
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utilização indevida do conteúdo a menos que a BuscBusc tenha lhe autorizado 

expressamente a fazê-lo. 

 

3. RESTRIÇÕES DE USO 

 

O usuário compromete-se, no uso da plataforma e dos serviços a ela afeitos, em: 

• Não inserir informações falsas ou enganosas; 

• Não utilizar funcionalidades, serviços, aplicativos, softwares ou qualquer outro item 

sem a permissão expressa da BuscBusc; 

• Não ingressar ou tentar ingressar em áreas cujo acesso é restrito apenas à 

colaboradores ou clientes e fornecedores da BuscBusc, salvo se você se encaixa em 

uma dessas qualificações; 

• Não se utilizar de softwares, vírus, cavalos de troia, brute force, ou qualquer expediente 

malicioso que vise a danificação, interferência, apropriação da plataforma ou dos direitos 

de propriedade intelectual nela vinculados; 

• Não utilizar o sistema de maneira a interferir nas funcionalidades da plataforma, no 

acesso ao site ou de qualquer jeito que, a critério da BuscBusc, configure maneira 

inapropriada de utilização. 

 

4. OBJETO 

 

 O presente Termo tem como objeto os Serviços de: 

a) Permitir aos Contratantes que utilizem a Plataforma, buscarem orçamentos de 

Prestadores; 

b) Viabilizar o contato entre os Prestadores e os Contratantes interessados em 

adquirir os Serviços, através das informações de contato de uma parte à outra. 

BuscBusc possibilita que os Usuários se contatem e negociem diretamente, sem intervir 

em qualquer momento da negociação ou efetivação dos negócios, não se caracterizando, 

portanto, como fornecedora de quaisquer Serviços anunciados por seus Usuários na 

Plataforma. 



 
 

https://www.buscbusc.com.br/ 

 

A BuscBusc não interfere em qualquer negociação, seja sobre a condição, valor, 

qualidade, forma ou prazo na contratação entre os Usuários, não garantindo a qualidade 

ou entrega dos Serviços contratados entre os Usuários. 

A BuscBusc não realiza prévia curadoria dos anúncios disponibilizados na plataforma. 

 

5. CADASTRO 

 

Para que o Usuário possa utilizar a plataforma, é necessário o preenchimento de todos 

os dados exigidos no momento do cadastramento, sendo tão somente do Usuário a 

responsabilidade por fornecer, atualizar e garantir a veracidade dos dados cadastrais. 

A BuscBusc não será responsável, em nenhuma hipótese, civil e criminalmente diante 

da não veracidade dos dados cadastrados pelo Usuário. 

O Usuário acessará sua conta mediante login e senha de seu único e exclusivo 

conhecimento, comprometendo-se a não informar esses dados à terceiros, sob pena de 

ser responsabilizado pelo uso que estes façam. 

Os Contratantes declaram estar cientes de que os Prestadores cadastrados na 

plataforma não são funcionários, contratados ou prestadores de serviços, tampouco 

possuem qualquer subordinação à BuscBusc. 

 

6. SERVIÇOS E ANÚNCIOS PROIBIDOS 

 

A plataforma da BuscBusc é dedicada apenas para anúncios online de Serviços, não 

sendo permitido qualquer anúncio de venda, aluguel ou troca de posse ou propriedade 

de qualquer produto, bem móvel ou imóvel. 

Fica proibido anúncios de serviços que não estejam em conformidade com a legislação 

vigente ou que possam ser considerados ofensivos à terceiros. 

A BuscBusc poderá excluir sem prévia comunicação o Usuário ou o anúncio que 

desrespeite as regras contidas neste Termo. 
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7. LINKS E URL’S 

 

A plataforma da BuscBusc poderá conter links que redirecionem o usuário para sites 

externos. A BuscBusc não se responsabiliza por qualquer informação, serviço ou 

conteúdo contido nos sites externos, bem como de eventuais intercorrências que possam 

acontecer com o usuário, aconselhando que proceda por sua conta e risco. 

 

 

8. RESPONSABILIDADES E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

A BuscBusc não se responsabiliza, por falha, vícios ou defeitos técnicos pelos Serviços 

anunciados na plataforma, de responsabilidade exclusiva do Prestador, bem como, não 

se responsabiliza pela existência, quantidade, qualidade ou legitimidade dos Serviços 

oferecidos ou contratados pelos Usuários na plataforma. 

 

Considerando que a BuscBusc não é parte ou possui qualquer relação na contratação 

dos Serviços entre os Usuários, a responsabilidade pelas obrigações dela decorrentes 

sejam fiscais, trabalhistas, consumeristas ou de qualquer outra natureza, será 

exclusivamente de responsabilidade do Contratante e/ou do Prestador. 

 

Qualquer dano eventualmente experimentado pelo usuário no uso do site somente será 

imputado à BuscBusc em caso de verificada sua culpa ou dolo, excluindo-se todas as 

outras hipóteses, inclusive em relação ao uso do site de maneira diversa ou vedada por 

estes Termo de Uso. 

 

Serão restituídos, ainda, apenas os danos concretamente verificados e provados, não 

sendo possível, em hipótese alguma, responder por danos eventuais, lucros cessantes, 

ou outros danos decorrentes da perda de dados ou interrupção dos negócios em virtude 

de algum problema pontual na plataforma. 

 

Nos casos de interpelação judicial que tenha a BuscBusc como ré, por litigio a que o 

Prestador tenha ensejado, este será chamado ao processo, devendo arcar com as 
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despesas, taxas, emolumentos, acordos, honorários advocatícios ou qualquer outro valor 

cobrado. 

 

9. CUMPRIMENTO DA LEI PELO USUÁRIO E FORO DE ELEIÇÃO 

 

O usuário compromete-se a seguir todas as regras vigentes na República Federativa do 

Brasil. Em caso de interpretação ao cumprimento ou a qualquer outro questionamento 

relacionado a estes Termos, as partes concordam em se submeter ao Foro da Comarca 

de Indaiatuba/SP. 

 

10.  SUSPENSÃO DE USO DA PLATAFORMA 

 

A (inserir nome empresarial) poderá, a seu critério, suspender o uso da plataforma pelo 

usuário motivada ou imotivadamente, assegurado o recebimento dos serviços 

eventualmente contratados. 

 

Sendo assim, o usuário deverá imediatamente destruir quaisquer cópias que tenha feito 

do conteúdo extraído do site. Você concorda, ainda, que a (inserir nome empresarial) 

não terá qualquer responsabilidade pela suspensão, reputando essa cláusula como justa 

e razoável. 

 

11.  INDENIZAÇÃO 

 

O Usuário indenizará a BuscBusc e seus diretores, administradores, colaboradores, 

representantes e/ou empregados, inclusive quanto a honorários advocatícios, por 

qualquer demanda promovida por outros Usuários ou terceiros, decorrentes de suas 

atividades na Plataforma, de descumprimentos dos Termos e das demais políticas ou de 

qualquer violação de lei ou de direitos de terceiros. 
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12. ALTERAÇÃO DOS TERMOS DE USO 

 

A BuscBusc reserva-se ao direito de, a qualquer momento, alterar os presentes de 

Termo de Uso sem prévia notificação ao usuário. 

 

A continuidade do uso da plataforma pelo usuário após a alteração significará que as 

alterações foram lidas e aceitas. 

 


