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TERMOS DE USO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO 
PARA GESTÃO E PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA 

 
VOCÊ CONCORDA QUE, AO SE CADASTRAR, AO ACESSAR OU AO UTILIZAR NOSSOS SERVIÇOS, ESTÁ CELEBRANDO UM 
CONTRATO CONOSCO, E EXPRESSANDO SEU PLENO CONSENTIMENTO COM TODAS AS DISPOSIÇÕES DESTE CONTRATO. 
 
Caso você não concorde com quaisquer das disposições aqui disciplinadas, você não deve se cadastrar, acessar 
ou, de qualquer outra forma, utilizar nossos serviços. 
 
Como usuário dos nossos serviços, você também expressa seu pleno consentimento com a coleta, o uso e o 
compartilhamento dos seus dados, estando estes sujeitos à Política de Privacidade, abaixo estipulada, bem como 
às suas atualizações. 
 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

CONTRATANTE e CONTRATADA, conjuntamente denominadas “PARTES”, têm, entre si, de maneira justa e 

acordada o presente termo pelas cláusulas abaixo descritas: 

 

CONSIDERANDO que a CONTRATADA é a proprietária da tecnologia acessível pelo URL www.closeer.com.br e 

www.closeer.work, que reune funcionalidades online e offline de serviços de software para gestão de mão de obra 

e entre outros serviços (“Serviço” ou "Produto") e tem interesse em permitir, sob os termos e condições deste Termo, 
que a CONTRATANTE utilize os serviços exclusivamente para as finalidades deste Termo e seus documentos 

auxiliares. 

 

CONSIDERANDO que a CONTRATANTE e CONTRATADA, em conjunto, são referidos como "Partes" e, 

individualmente, como "Parte"; 

 

CONSIDERANDO que cabe definir os seguintes termos presentes no Termo: 

 
(i) Solicitação de mão de obra: Significa que os serviços prestados pela CONTRATADA através da 

solução Closeer Empresas, será de aproximar a demanda da CONTRATANTE com a oferta dos 

profissionais parceiros da CONTRATADA, que estão cadastrados no software Closeer para 

Profissionais como Microempreeendedor Individual (MEI) ou autônomos. 

(ii) Usuário Administrador: A CONTRATANTE ou quem tenha poderes de administração/gestão do 

login/conta cadastrada para usufruir dos serviços contratados. 

(iii) Usuários Autorizados: São as pessoas físicas ou jurídicas (empregados, sócios, colaboradores, 
parceiros) que a CONTRATANTE permite acesso aos serviços prestados pela CONTRATADA, objeto 

do presente Termo. 

(iv) Job ou vaga: Significa a prestação de serviço concluída por um profissional parceiro 

Microempreendedor Individual – MEI, autônomo ou candidato, cadastrado no software da 

CONTRATADA. 

 

2. OBJETO 
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2.1. Pelo presente Termo, a CONTRATADA garante à CONTRATANTE de maneira não exclusiva, 

intransferível, onerosa e durante a vigência deste Termo, o direito de uso dos Serviços da CONTRATADA 

contemplados no Anexo I deste Termo, que uma vez rubricado pelas partes dele passa a fazer parte 

integrante, disponíveis através de solução na modalidade SaaS – Software as a Service (Software como 

Serviço), com acesso via web, através do website https://empresas.closeer.com.br e aplicativo para celular 

nas versões Android e IOS (“Software”). A CONTRATADA, desde já, se obriga a cumprir com todas e 
quaisquer obrigações advindas da assinatura deste Termo de acordo com os padrões de qualidade, 

habilidade e zelo compatíveis com os níveis praticados no mercado. 

 

2.2. Por este ato, é atribuído à CONTRATANTE o acesso pessoal e intransferível à interface pela qual, dentre 

outras funcionalidades, poderá a CONTRATANTE atribuir direitos de acesso ao Software e Serviço aos 

seus sócios, empregados, funcionários, subcontratados e/ou prestadores de serviço (“Usuários 

Autorizados”). 

 
2.3. As PARTES reconhecem expressamente que, do Termo, não decorre qualquer vínculo empregatício entre 

a CONTRATANTE e os profissionais parceiros Microempreendedor Individual (MEI) ou autônomos que 

serão intermediados para a prestação dos Serviços na CONTRATANTE. 

3. PAGAMENTO 

 

PRODUTOS CONTRATADOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Produto Assinatura Mensal Jobs por mês Taxa Closeer 

Closeer Jobs 
Mensal 

Isento ilimitado 
Percentual (%) 

negociado na 

proposta comercial. 

Envio da Nota de Débito  Envio da Nota Fiscal Forma de Pagamento 

No ato da solicitação do 

crédito 

No ato da compensação do boleto/Pix, 
referente ao valor percentual correspondente 

a Taxa Closeer 

Boleto bancário ou Pix via 

Plataforma Closeer Empresas 

1 - Todos os impostos estão inclusos no valor desta proposta; 

2 - Sem taxa de contratação ou setup; 

3 - Sem Permanência Mínima 

 

3.1. Pelo direito de uso dos Serviços ora ajustados, a CONTRATANTE se compromete a remunerar a 

CONTRATADA pelos serviços, valores e condições descritos na Tabela Acima. Os preços já incluem 

todos os impostos e encargos incidentes. 
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3.2. Sem prejuízo de poder cobrar os valores devidos e não pagos, pelos meios judiciais e/ou extrajudiciais, é 

facultado à CONTRATADA interromper a utilização do Serviço pela CONTRATANTE, caso a 

CONTRATANTE mantenha-se em mora e inadimplemento por 30 (trinta) dias, somente restabelecendo 

o acesso após a quitação integral, salvo se estipulado de maneira alternativa pela CONTRATADA por 

meio de notificação escrita por e-mail, mediante apresentação de comprovante de pagamento enviado 

para os endereços de e-mail: financeiro@closeer.work. A notificação deverá ser enviada pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos da data limite 
para interrupção do uso do Serviço, para os endereços de e-mail contidos no preâmbulo.   

 

3.3. Os valores ofertados aos profissionais parceiros devem ser creditados antecipadamente (Pré-Pago) na 

carteira digital da CONTRATANTE no software da CONTRATADA, a fim de que esses valores sejam 

gerenciados exclusivamente e de forma livre pela CONTRATANTE e podem ser transferidos a qualquer 

momento para uma conta bancária de mesma titularidade da CONTRATANTE, sem pagamento de 

qualquer taxa, multa e/ou penalidade. 

 
3.4. O repasse dos valores referentes aos trabalhos realizados pelos profissionais parceiros, é efetuado em 

até 1 dia útil, e será de total responsabilidade da CONTRATADA. (“Remuneração dos Profissionais”). 

 

 

 

4. FATURAMENTO 
 

4.1. O faturamento será feito pela CONTRATADA por meio de duas notas, sendo: 
 

4.1.1.Nota de débito emitida no momento da solicitação do crédito pela CONTRATANTE, com os valores 

das solicitações de profissionais. 

 

4.1.2.Nota fiscal emitida de acordo no momento da solicitação do crédito referente ao valor percentual taxa 

de administração cobrada sobre o montante que será repassado aos profissionais, conforme descrito 

na Cláusula 3 deste Termo. 
 

4.2. A nota fiscal relacionada à prestação de serviços e nota débito serão encaminhadas por e-mail para a 

CONTRATANTE, de acordo o fluxo financeiro definido pela CONTRATANTE, e estará disponível em 

versão eletrônica para fazer o download diretamente na plataforma. O não envio desobrigará a 

CONTRATANTE ao pagamento de quaisquer multas ou penalidades e obrigará a CONTRATADA ao 

pagamento de multa e ou penalidade que a CONTRATANTE venha a ser onerada. 

 

5. PRAZO, RENOVAÇÃO E RESCISÃO 
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5.1. O presente Termo vigerá por 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, sem permanência mínima, 

podendo qualquer das PARTES denunciá-lo a qualquer tempo, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, sem qualquer ônus, indenização ou penalidade, sem prejuízo do cumprimento de suas obrigações 

até a data do seu efetivo encerramento e da execução das disposições aplicáveis a eventuais 

inadimplementos, e poderá ser renovado, por iguais ou períodos diversos conforme acordo prévio a ser 

estabelecido entre as partes, e mediante celebração de Termo Aditivo. 

 
5.2. Na hipótese de resilição de que trata essa cláusula, salvo eventual acordo entre as PARTES em sentido 

contrário, estas permanecerão responsáveis pelas obrigações e prazos previamente assumidos, ainda 

que sua execução ultrapasse o prazo do aviso prévio. 

 

5.3. Caso a CONTRATADA rescinda o Termo sem justa causa, ficará obrigada a executar todos os serviços 

que já lhe tiverem sido efetivamente pagos pela CONTRATANTE, bem como deverá empenhar seus 

melhores esforços para que a transição ocorra sem prejuízo do serviço prestado à CONTRATANTE, 

ficando ainda a resilição, pela CONTRATADA, condicionada à comprovação da inexistência de obrigações 
em aberto. 

 

5.4. Na hipótese de rescisão do presente Termo, independente da forma ou circunstância, todos os bens de 

propriedade da CONTRATANTE que eventualmente estejam na posse da CONTRATADA deverão ser 

devolvidos, sob pena da tomada das medidas judiciais cabíveis e indenização por perdas e danos sofridos. 

 

5.5. Em função do disposto no artigo 473, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro, as PARTES neste ato 

declaram que o prazo de antecedência previsto na Cláusula 5.1 é compatível com a natureza e o vulto de 
todos e quaisquer investimentos relacionados ao presente instrumento, sendo suficiente para o completo 

remanejamento das suas respectivas atividades, de modo que a resilição, nestes termos, não tem 

potencial e efetivamente não acarretará em qualquer prejuízo ou perda nas operações, no funcionamento 

e no faturamento das PARTES. 

 

5.6. Na hipótese de rescisão do presente Termo imotivadamente pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 

fará jus apenas ao pagamento dos valores proporcionais ao período de antecedência exigido para a 
denúncia contratual, renunciando expressamente ao disposto no art. 603 do Código Civil. 

 

6. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

6.1. As Partes expressamente reconhecem e atestam que observarão as normas referentes (i) à proteção e 

defesa do consumidor; (ii) à privacidade; (iii) à proteção de dados pessoais; (iv) à honra; (v) à 

personalidade; e (vi) aos direitos do trabalhador, sendo certo que o seu desrespeito poderá constituir ato 

ilícito nos termos do Artigo 186 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 
 



 

5 
   

6.2. A CONTRATADA não poderá ser responsabilizada civil, penal ou administrativamente, pelo eventual 

descumprimento exclusivo e comprovado da CONTRATANTE das obrigações assumidas exclusivamente 

pela CONTRATANTE neste Termo. A CONTRATANTE expressamente reconhece que a CONTRATADA, 

em nenhuma hipótese, será responsável por perdas e danos, lucros cessantes e/ou danos emergentes 

decorrentes da comprovada utilização indevida do Software exclusivamente pela CONTRATANTE. 
 

6.3. A CONTRATADA obriga-se a indenizar a CONTRATANTE pelas perdas e danos, despesas e custos 
(honorários e custas judiciais razoáveis), comprovadamente sofridos pela CONTRATANTE em virtude do 

descumprimento das obrigações/responsabilidades assumidas pela CONTRATADA neste Termo. 

 

6.4. Na eventualidade de ocorrência de dano, a CONTRATADA deverá demonstrar, sob pena de ser 

responsabilizada civil, penal e/ou administrativamente, que não agiu de forma dolosa ou culposa e/ou que 

não houve erros e/ou falhas em seus sistemas, incluindo, mas não limitadas, a cyber segurança. 

 

6.5. A CONTRATANTE expressamente reconhece que a CONTRATADA não será responsável caso a 
indisponibilidade ou comprometimento da boa utilização do Serviço seja causada por fato não atribuível à 

CONTRATADA, o que inclui, mas não se limita, à falha na infraestrutura de servidores externos, de 

telecomunicações e de energia, falha em equipamento essencial para o acesso ao Serviço pela 

CONTRATANTE, guerra, levantes, desastres naturais, eventos fortuitos e de força maior, entre outros. 

 

6.5.1.Não são consideradas na presente cláusula indisponibilidades decorrentes de greves e períodos de 

pandemia. 

 
6.6. As Partes são única e exclusivamente responsáveis pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias, 

civis, bem como quaisquer outras que possam vir a existir, que possuírem com seus respectivos diretores, 

funcionários, empregados, prepostos e/ou subcontratados, inclusive nos eventuais inadimplementos 

trabalhistas nos quais possam incorrer, não podendo, sob nenhuma hipótese, exceto nos casos 

estipulados em lei, ser arguida a solidariedade, tampouco responsabilidade subsidiária, de qualquer das 

Partes, não existindo qualquer vínculo empregatício entre uma Parte e os diretores, funcionários, 

empregados, prepostos e/ou subcontratados da outra Parte. 
 

6.7. Este Termo não vincula nenhuma das Partes com relação à outra quanto aos resultados econômicos e 

comerciais presentes ou futuros de seus respectivos negócios, não sendo, pois, nenhuma delas 

responsável com relação à outra, por tais resultados, seja durante a vigência deste Termo ou mesmo após 

o seu término, a qualquer título. 

 

 

6.8. Quaisquer valores eventualmente desembolsados pela Parte não infratora, em quaisquer das hipóteses 
elencadas no parágrafo acima, inclusive custas processuais e honorários advocatícios (estes últimos, em 

consonância com os padrões de mercado), deverão ser reembolsados pela Parte infratora, mesmo que o 
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Termo já se verifique encerrado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento, 

pela Parte não infratora, de notificação que informe acerca da necessidade de efetuar tal pagamento, 

sendo, ainda, reservado à Parte não infratora, reter os pagamentos devidos à Parte infratora, podendo 

aplicá-los na satisfação da respectiva obrigação (“Reembolso”). 

 

6.9. O dever de Reembolso em até 30 (trinta) dias previsto no Parágrafo acima deverá ocorrer caso: (i) a Parte 

infratora reconheça a violação perante a outra parte mediante eventual acordo firmado entre a 
CONTRATANTE e CONTRATADA para que se possa ter certeza da autoria da infração; ou, ainda, (ii) 

mediante decisão extra, judicial, arbitral ou administrativa. 

 

6.9.1.Além das penalizações desta Cláusula, a Parte Prejudicada também poderá aplicar à Parte infratora 

as penalidades específicas, quando previstas neste Termo, respeitando o valor limite mencionado na 

Cláusula 6.3 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
  

7.1. Promover as devidas correções no que concerne às falhas e/ou impropriedades do software, bem como 

atualizar a mesma. 

 

7.2. Fornecer suporte técnico à CONTRATANTE durante vigência desse Termo, sempre em, no máximo, 24 

(vinte e quatro) horas da solicitação. 

 

7.3. Não divulgar, transferir, fornecer ou ceder, a qualquer título, quaisquer dados ou informações da 
CONTRATANTE e de seus clientes, contidos no banco de dados e/ou obtidos por força do presente 

instrumento. 

 

7.4. Prestar os serviços objeto do presente Termo, zelando pela sua eficiência, qualidade, cumprimento de 

prazos, atendimento às diretrizes da CONTRATANTE e regularidade. 

 

7.5. Estar alinhada com a CONTRATANTE para conhecer o cotidiano da empresa e em conjunto com os 
Prepostos indicados pela CONTRATANTE. 

 

7.6. Atender às solicitações da CONTRATANTE dentro dos limites do presente Termo e que se mostrem 

viáveis, desde que advindas de pessoas nomeadas expressamente por ela. 

 

7.7. Tratar a marca da CONTRATANTE com zelo e observância dos padrões de qualidade e de notoriedade 

que lhe são característicos. 

 
7.8. Certificar-se da autoria e direitos de propriedade e/ou autorais que sejam por si criados ou disponibilizados. 
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7.9. Cumprir integralmente o Termo, por si, seus sócios quotistas, representantes, colaboradores, ou 

quaisquer pessoas a ela vinculada, sob pena de rescisão imediata do Termo. 

 

7.10. Praticar todo e qualquer ato a fim de dar cabal cumprimento aos Serviços, inclusive realizar viagens 

quando comprovadamente necessárias. 

 

7.11. Prestar os Serviços observando as datas, os prazos e as condições acordadas. 
 

7.12. Fornecer, acompanhado dos respectivos documentos de cobrança oriundos deste Termo, relatório 

detalhado sobre todas as atividades por ela desenvolvidas na prestação dos Serviços, incluindo 

informações quanto aos contatos realizados, notadamente com fornecedores e clientes, e quanto às 

operações geradas, incluindo os respectivos custos e resultados. 

 

7.13. Prestar as atividades, de forma diligente, independente e zelosa, sempre dentro dos padrões de 

qualidade exigidos pela CONTRATANTE, bem como nos prazos e termos pactuados neste instrumento. 
 

7.14. Envidar seus melhores esforços na consecução dos Serviços, bem como, executar os Serviços 

dentro da boa técnica utilizada para as atividades aplicáveis à mesma espécie. 

 

7.15. Cumprir, durante a execução dos Serviços, objeto deste Termo, toda a legislação aplicável à 

espécie, seja federal, estadual ou municipal, bem como todas as determinações e resoluções dos órgãos 

da Administração Pública competentes e demais entidades de fiscalização, responsabilizando-se, única e 

integralmente, por todo e qualquer ônus decorrente da inobservância destes preceitos. 
 

7.16. Fornecer acesso no software e manter atualizada até o vencimento do Termo, relação com o nome, 

RG e foto dos seus parceiros autorizados a ter acesso à sede da CONTRATANTE. 

 

7.17. Observar e respeitar os regimentos e normas internas da CONTRATANTE e seus Clientes. 

 

7.18. A CONTRATADA garante que oferecerá treinamento à CONTRATANTE sem ônus, caso seja 
necessário para a operação do software, objeto do Termo. 

 

8. CUSTÓDIA E PROPRIEDADE DE DADOS 
 

8.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE se responsabilizam, na qualidade de Controladoras, durante a 

vigência deste Termo, a estarem em acordo com as legislações e regulamentações de privacidade e 

proteção de dados em todas as localidades onde opera, e, em particular, a LGPD (Lei Geral de Proteção 

de Dados, Lei Brasileira no. 13.709, de 14 de agosto de 2018), e a manter todos os processos, controles 
e estruturas internas necessárias para garantir essa adequação. A CONTRATADA garante que todos os 
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usuários ao cadastrar-se concordam com os termos de uso e política de privacidade da plataforma, e 

consentem do fornecimento de seus dados nos termos do Art. 7 Inciso | Artigo 8 da LGPD. 
 

8.2. As palavras contidas neste capítulo serão interpretadas conforme o disposto na LGPD, considerados os 

sentidos dados por órgãos competentes para interpretá-la, incluindo, mas não se limitando à Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados. 
 

8.3. A responsabilidade pelo Tratamento de Dados Pessoais de uma Parte perante a outra Parte está limitada 

ao Tratamento efetivamente realizado pela respectiva Parte, de forma que, na hipótese do eventual 

tratamento dos dados compartilhados em razão deste Termo para finalidades não relacionadas à sua 

execução, esta atividade de Tratamento ocorrerá fora do contexto deste instrumento, devendo o respectivo 

Controlador se responsabilizar integralmente por esse tratamento, ficando a outra Parte livre de qualquer 

obrigação ou responsabilidade dela decorrente. 
 

8.4. As Partes reconhecem que a realização de qualquer atividade de tratamento de Dados recebidos pela 
CONTRATADA da CONTRATANTE será interrompida quando do término dos Serviços, salvo exceção 

legal ou base legal válida para a sua manutenção conforme legislação aplicável. A obrigatoriedade de 

exclusão dos dados pessoais da base de dados da outra parte ocorrerá mediante solicitação do titular dos 

dados pessoais, desde que não haja base legal válida para manutenção do dado ou decisão judicial. As 

partes devem comunicar a outra caso o titular requeira exercer algum direito seu sobre o dado pessoal 

compartilhado. 
 

8.5. A CONTRATADA compromete em adotar as melhores práticas quanto à segurança da informação, 
notificando a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, em hipótese de ocorrência de incidentes 

relevantes, e colaboração no caso de ativação de planos de continuidade, bem como manifesta 

concordância com a possibilidade de realização de auditorias por parte da CONTRATANTE em suas 

infraestruturas, desde que avisada com 72 (setenta e duas) horas de antecedência, para validação do 

disposto no presente Termo. As Partes não poderão utilizar as informações repassadas para fins ilícitos 

ou ilegais ou que importem em quebra de confidencialidade, concorrência, divulgação ou uso não 

autorizado ou similares. 
 

8.6. As Partes deverão cooperar mutuamente, no limite de suas atividades, para o cumprimento das obrigações 

relacionadas ao exercício dos direitos dos Titulares dos Dados Pessoais, observando as normas de 

Proteção de Dados aplicáveis. A Parte receptora da solicitação do Titular ou da autoridade reguladora 

deverá notificar a outra Parte, no prazo acordado entre as partes, respeitado o prazo solicitado pela 

autoridade reguladora e ou pelo Titular dos Dados Pessoais, quando relacionada a atividade de 

Tratamento realizada no contexto do Termo e que envolva a outra Parte, bem como compartilhar o teor 

da resposta enviada ao Titular, quando assim solicitado pela outra Parte, exceto se tal resposta contemplar 
informações sujeitas a sigilo bancário ou segredo empresarial. 
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8.7. A CONTRATADA se compromete em adotar as melhores práticas quanto à segurança da informação, 

notificando e apresentando ao CONTRATANTE no prazo máximo de 48 horas da solicitação neste 

sentido, com as informações suficientes para que a CONTRATANTE possa cumprir com eventuais 

exigências impostas pela LGPD ou por solicitação de Titulares dos Dados Pessoais ou de Autoridade 

Reguladora, bem como informando à CONTRATANTE, imediatamente, em qualquer hipótese de 

ocorrência de incidentes envolvendo os dados objeto deste Termo e colaboração no caso de ativação de 

planos de continuidade, bem como manifesta concordância com a possibilidade de realização de 
auditorias por parte da CONTRATANTE em suas infraestruturas, desde que previamente avisada, para 

validação do disposto no presente Termo. 
 

8.8. A CONTRATADA às suas próprias expensas, investigará as causas e as consequências do Incidente de 

Segurança que tenha reflexos nos dados pessoais compartilhados pela CONTRATANTE, bem como 

tomará as medidas necessárias para remediar suas consequências, informando prontamente à outra Parte 

acerca de todas as ações tomadas. As Partes deverão manter registro dos Incidentes de Segurança, que 

contenha, no mínimo, a descrição: (i) da natureza do Incidente de Segurança; (ii) das consequências do 
Incidente de Segurança; e (iii) das medidas tomadas ou propostas pelas Partes para responder e remediar 

o Incidente de Segurança. A CONTRATADA não divulgará qualquer informação sobre o Incidente de 

Segurança, a menos que acordado expressamente pela CONTRATANTE, ou que haja obrigação legal 

nesse sentido, ou ainda, por determinação de Autoridades Fiscalizadoras, nos termos da legislação 

vigente. Quando a notificação sobre o Incidente se fizer necessária, a CONTRATANTE deverá aprovar a 

comunicação em até 24 horas, que deverá ser providenciada pela CONTRATADA. A CONTRATADA não 

poderá utilizar as informações repassadas pela CONTRATANTE para fins ilícitos ou ilegais ou que 

importem em quebra de confidencialidade, concorrência, divulgação e/ou uso não autorizado e/ou 
similares. 

 

9. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE 

 

9.1. Todos os direitos e propriedade intelectual no tocante o software são e permanecerão de propriedade 

exclusiva do CLOSEER. 

 
9.2. Inclui-se na determinação do caput da presente cláusula, quaisquer aprimoramentos, correções, 

traduções, alterações, novas versões ou obras derivadas, realizadas pelo CLOSEER, isoladamente ou 

em conjunto com a CONTRATANTE ou ainda qualquer terceiro. 

 

9.3. Os direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual relativos ao objeto deste instrumento 

seguem nos moldes da legislação de Direito Autoral vigente no país, conforme expressa determinação do 

Artigo 2º e parágrafos da Lei 9.609/98. 

 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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10.1. Informações técnicas que sejam fornecidas como parte dos serviços de suporte ou outros, 

relacionados ao objeto do presente instrumento serão utilizadas somente para aprimorar o produto, a 

tecnologia e/ou fornecer serviços personalizados. 

 

10.2. Eventuais omissões e/ou meras tolerâncias das PARTES no exigir o estrito e pleno cumprimento 

dos termos e condições deste Termo ou de prerrogativas decorrentes dele ou de lei, não constituirão 

novação ou renúncia, nem afetarão o exercício de quaisquer direitos, que poderão ser plena e 
integralmente exercidos, a qualquer tempo. 

 

10.3. Qualquer dano direto, indireto, incidental, especial ou consequente que a CONTRATANTE vier a 

experimentar pelo uso inadequado ou inabilidade no uso das informações fornecidas, não será de 

responsabilidade da CONTRATADA, que fica isento de eventuais ações ou reclamações de terceiros em 

relação ao relacionamento da CONTRATANTE e seus clientes, desde que haja nexo de causalidade. 

 

10.4. Como exclusiva das respectivas marcas e logotipos, bem como todos e quaisquer sinais distintivos 
e informações utilizadas nos termos deste Termo, nada será interpretado no sentido de conceder a 

qualquer uma das PARTES, direitos sobre o nome, marcas, sinais distintivos e informações da outra parte. 

 

10.5. A CONTRATADA não terá qualquer responsabilidade perante a CONTRATANTE e/ou terceiros, 

no tocante a qualquer ação que resulte de: 

 

Mau uso do software, caracterizado pelo uso em desacordo com as especificações técnicas 

aplicáveis. 
Qualquer alteração, modificação ou ajuste do objeto do presente Termo executado, por terceiro 

que não autorizado por escrito pela CONTRATADA. 

 

10.6. As PARTES se comprometem a cumprir todas as leis, normas e demais cominações legais relativas 

à política nacional do meio ambiente, proferidas em esfera executiva, legislativa ou administrativa, em 

âmbito federal, estadual ou municipal, notadamente às práticas da utilização sustentável de recursos de 

origem legal e o gerenciamento e destinação correta de resíduos. 
 

10.7. As PARTES se comprometem a cumprir todas as imposições legais relativas à segurança e 

medicina do trabalho, assim como as convenções e acordos trabalhistas e sindicais aplicáveis a seus 

colaboradores. 

 

10.8. As PARTES se obrigam a não contratar mão-de-obra que utilize a exploração de trabalho: forçado,; 

escravo ou em condições análogas à de escravo; realizado por crianças menores de dezesseis anos de 

idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos catorze anos de idade; e não empregar trabalhadores 
com menos de dezoito anos em locais prejudiciais à sua formação e desenvolvimento, assim como locais 

de serviços perigosos e/ou insalubres, trabalho noturno (horário compreendido entre às 22h e 5h). 
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10.9. As PARTES, em nenhuma hipótese, permitirão que menores de dezoito anos possuam jornada de 

trabalho que impossibilite ou prejudique a frequência escolar. 

 

10.10. As PARTES se comprometem a não adotar ou apoiar práticas de discriminação negativa e/ou 

injuriosa, relacionada à raça, cor, sexo, religião, orientação sexual, gênero, origem ou qualquer outra 

característica pessoal de seus profissionais. 
 

10.11. As PARTES se obrigam a manter as suas instalações dentro dos padrões mínimos definidos pela 

legislação aplicável à espécie. 

 

10.12. As PARTES responsabilizam-se por si e por terceiros que porventura vierem a utilizar no curso da 

relação comercial instituída, devendo transmitir-lhes as “Condições de Sustentabilidade e Cidadania” 

previstas acima. 

 
10.13. A CONTRATANTE, verificando o descumprimento da CONTRATADA e dos terceiros por esta 

utilizados, das obrigações aqui previstas, poderá extinguir esse instrumento imediatamente, sem a 

necessidade de notificação prévia ou demais formalidades, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

previstas neste instrumento e apuração das perdas e danos que vier a incorrer. 

 

10.14. As PARTES declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e 

seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si 
e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros 

por elas contratados. 

 

10.15. Adicionalmente, cada uma das PARTES declara que tem e manterá até o final da vigência deste 

Termo um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obriga a cumprir fielmente. 

 

10.16. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de ética e 
conduta, ambas as PARTES desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste 

Termo e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (i) não dar, oferecer ou prometer qualquer 

bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou 

ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem 

indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (ii) adotar as melhores práticas 

de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos 

de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, 

colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. 
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10.17. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a 

rescisão unilateral deste Termo, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente. 

 

10.18. As PARTES se comprometem a não compartilhar informações de contratantes do mesmo ramo de 

atividade. 

 

10.19. Os signatários do presente instrumento declaram, sob as penas da lei, que são representantes 
legais das respectivas PARTES e foram devidamente nomeados na forma dos respectivos documentos 

sociais, ou que são seus procuradores com poderes outorgados na forma dos respectivos atos 

constitutivos, estando investidos nos poderes necessários para assumir em nome da respectiva parte as 

obrigações ora avençadas. 

 

10.20. As Partes concordam em assinar o presente Termo por meio de plataformas de assinatura digital, 

admitindo expressamente tal meio como válido, nos termos do artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 

2.200-2/2001, dispensando a obrigatoriedade do uso de meio de certificados emitidos pela ICP-Brasil, 
concordando, assim, que qualquer meio idôneo de certificação digital de autoria e integridade deste 

instrumento será válido como comprovação de suas assinaturas. 

11. SLA 

 

A CONTRATADA disponibilizará acesso para abertura de chamados através do e-mail ajuda@closeer.work e 

da URL https://empresas.closeer.com.br e https://ajuda.closeer.work. 

 

a) Abertura de chamado (imediato); 
b) Para não funcionamento do App ou Painel Web (até 4 horas); 

c) Alterações de configurações previamente acordadas (7 dias); 

 
 

Atualizado em 28/09/2022 


