O EQUIPAMENTO IDEAL PARA SUA OBRA E REFORMA

TERMO E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA

A empresa ALUGTECNO TECNOLOGIAS E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA., sociedade limitada, com sede na Av.
Barão Homem de Melo, 1.952, Sala 04, Jardim América, Belo Horizonte/MG, CEP 30.421-484, inscrita no CNPJ
sob o nº 38.389.899/0001-59, vem, por meio deste termo, reger o uso da plataforma ALUGALOGO, da qual é
proprietária, e de suas aplicações relacionadas.
Ao dar o aceite neste documento, o TITULAR dá consentimento as diretrizes nele presente.
A ALUGALOGO poderá a qualquer momento alterar as informações contidas neste documento, desde que
comunicado ao TITULAR com a prévia antecedência.
1.

DEFINIÇÕES

1.1.

As expressões A ALUGALOGO e NOSSA EMPRESA deverão ser interpretadas como substitutas a
ALUGTECNO TECNOLOGIAS E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. no discorrer deste documento.

1.2.

A expressão TITULAR se referenciará a pessoa natural ou jurídica a quem se referem os dados pessoais
que foram cadastrados na plataforma.

1.3.

A expressão USUÁRIO se referenciará neste documento a pessoa de natureza física ou jurídica que
solicitar a locação de equipamentos ou a prestação de serviço através da plataforma.

1.4.

A expressão PARCEIRO se referenciará neste documento como a pessoa de natureza física ou
jurídica que irá ceder à posse temporária de um determinado bem ou irá prestar algum serviço
através da plataforma, em troca da respectiva remuneração.

1.5.

Dado pessoal deverá ser considerado como a informação relacionada à pessoa natural ou jurídica
identificada ou identificável;

1.6.

Dado pessoal sensível deverá ser considerado como o dado pessoal sobre origem racial ou étnica,
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso,
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando
vinculado a uma pessoa natural;

1.7.

Dado anonimizado deverá ser entendido como o dado relativo ao TITULAR que não possa ser
identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu
tratamento;

1.8.

O termo consentimento deverá ser entendido como a manifestação livre, informada e inequívoca
pela qual o TITULAR concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade
determinada.

1.9.

É entendido como cadastro o ato de preenchimento do formulário com dados próprios válidos do
TITULAR, a fim de fazer uso das funcionalidades da plataforma.

1.10.

O termo cotação deve ser interpretado neste documento como a solicitação de preços e
condições feita pelo USUÁRIO através de nossa plataforma.

1.11.

O termo proposta deve ser entendido como resposta do PARCEIRO a cotação fazendo uso da nossa
plataforma.
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1.12.

É entendido como aceite o ato de selecionar uma proposta comercial através do nosso portal do
cliente e, posteriormente, fazer a assinatura do contrato de locação ou de prestação de serviço.

1.13.

A expressão plataforma deve ser entendida neste documento como uma ferramenta de
intermediação de negócios disponibilizada em meio digital pela NOSSA EMPRESA.

1.14.

A expressão meio digital deve ser entendida no discorrer deste documento como ambiente
disponibilizado com o auxílio da internet.

2.

OBJETO

2.1.

A ALUGALOGO é uma empresa de intermediação de negócios de locação de máquina e
equipamentos, que presta seus serviços através de uma plataforma, e este documento tem por
objetivo reger o uso desta pelos TITULARES.

2.2.

Na qualidade de intermediadora, A ALUGALOGO irá atuar como agente de ligação entre USUÁRIO e
PARCEIRO, não interferindo na negociação entre estes, bem como não ditará condições, prazos ou
valores.

3.

CADASTRO

3.1.

Para utilizar a plataforma, o TITULAR deve fazer seu cadastro nela, bem como mantê-lo sempre
atualizado.
3.1.1.

O TITULAR compromete-se a informar imediatamente A ALUGALOGO caso identifique alguma
irregularidade em seu cadastro.

3.1.2.

Caso A ALUGALOGO identifique qualquer divergência no cadastro do TITULAR, NOSSA EMPRESA
poderá suspender imediatamente o seu acesso à plataforma.

3.1.3.

O cadastro não poderá em hipótese alguma ser cedido ou transferido a terceiro.

3.1.3.1.

Caso A ALUGALOGO identifique, por ação deliberada do TITULAR, o uso de cadastro por
pessoa de natureza física ou jurídica que não corresponda aos dados cadastrados, o TITULAR
perderá o seu acesso e ficará proibido de usar a plataforma.

3.2.

Fica vedado ao PARCEIRO se apresentar como A ALUGALOGO ou qualquer coisa que não seja como
PARCEIRO da NOSSA EMPRESA.

3.3.

O TITULAR permitirá que A ALUGALOGO colete e armazene seus dados, conforme descrito na política
de privacidade, sem nenhum ônus para ambas as partes.

3.4.

O USUÁRIO poderá ter que fornecer documentos adicionais para concretização do contrato junto
aos PARCEIROS.
3.4.1.

Essa solicitação poderá ser feita tanto pela NOSSA EMPRESA, quanto diretamente pelo nosso
PARCEIRO.

3.4.2.

O não fornecimento das informações adicionais solicitadas poderá incorrer na não conclusão do
processo de locação ou contratação de prestação de serviço, sem ônus tanto para o PARCEIRO
quanto para a NOSSA EMPRESA.
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3.5.

A ALUGALOGO resguarda o direito de recusar ou não efetivar qualquer cadastro sem a necessidade
de aviso prévio.

3.6.

Toda e qualquer comunicação de NOSSA EMPRESA com o TITULAR se dará através de e-mail oficial
devidamente caracterizado pelo domínio @alugalogo.com.br.

4.

RESPONSABILIDADES

4.1.

O TITULAR para fazer uso da plataforma deverá dar consentimento tanto a este termo quanto a
política de privacidade.

4.2.

A locação ou prestação de serviço serão executados por PARCEIRO devidamente cadastrado em
nossa plataforma, sendo que qualquer prejuízo causado por este será reparado pelo mesmo, sem
ônus direto ou indireto A ALUGALOGO.

4.3.

4.2.1.

Caso o dano ou prejuízo tenha ocorrido por culpa do USUÁRIO, este deverá ser o único
responsável por ressarcir o respectivo PARCEIRO.

4.2.2.

A ALUGALOGO não será responsabilizada por quaisquer atrasos, danos devido a mau
funcionamento ou imperícia durante a prestação de serviços.

O USUÁRIO e PARCEIRO deverão coletar as assinaturas no contrato de locação ou de prestação de
serviço, sob pena de não conclusão do processo.
4.3.1.
4.3.1.1.

O PARCEIRO poderá requerer a aprovação prévia de crédito antes da conclusão da locação ou
da contratação da prestação de serviço.
Caso o PARCEIRO decida não concluir o processo de locação ou de prestação de serviço
devido a não aprovação do crédito ao USUÁRIO, NOSSA EMPRESA não poderá ser
responsabilizada, nem ser obrigada a ressarcir quaisquer custos ou danos que tenham vindo a
ocorrer no processo.

4.4.

A ALUGALOGO não fica obrigada a disponibilizar conexão de internet ao TITULAR, bem como não se
responsabiliza pela impossibilidade de conexão que o impeça de acessar a plataforma.

4.5.

A ALUGALOGO não se responsabilizará por quaisquer vírus ou coisas afins que por venturar venham a
alterar as configurações do computador ou qualquer outro meio de acesso digital que o TITULAR fizer
uso.

4.6.

O TITULAR será responsável pela manutenção e atualização dos softwares e hardwares de seu
computador ou qualquer outro meio de acesso digital que fizer uso da plataforma.

4.7.

A ALUGALOGO é responsável pela correta guarda e armazenamento dos dados dos seus PARCEIROS
e dos USUÁRIOS da plataforma, conforme leis vigentes.

5.

ASSINATURA

5.1.

As assinaturas que forem necessárias para o uso da plataforma deverão se dar exclusivamente pelo
TITULAR.
5.1.1.

Caso o TITULAR seja uma pessoa jurídica, a assinatura deverá se dar pelo seu representante legal
ou pelo seu procurador, desde que este esteja apto no ato que a fizer.
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5.1.2.

Serão aceitos como documentos capazes de tornar um representante legal apto a assinar este
contrato:
A) Contrato social;
B) Procuração de fé pública com permissão relacionada ao objeto do documento a ser
assinado;
C) Procuração particular com permissão relacionada ao objeto do documento a ser assinado e
firma reconhecida em cartório.

6.

COTAÇÕES

6.1.

O USUÁRIO terá livre acesso para geração de cotações, desde que não infrinja este termo de uso,
sendo estas repassadas para os PARCEIROS cadastrados que melhor atenderem a referida
solicitação, seguindo critérios de localização, equipamentos e atuação.
6.1.1.
6.1.1.1.

O cadastro da cotação deverá ser feito, primordialmente, através da plataforma.
Casos em que a cotação envolva especificidades que não permitam que seu cadastro seja
feito através da plataforma, o USUÁRIO deverá enviá-la através do e-mail
comercial@alugalogo.com.br.

6.2.

As cotações poderão ser enviadas ao PARCEIRO sem o nome do USUÁRIO, sendo que os dados
somente repassados após o aceite das condições e valores.

7.

PROPOSTAS

7.1.

O PARCEIRO terá livre acesso ao envio das propostas, desde que não infrinja este termo de uso,
sendo estas repassadas para os USUÁRIOS cadastrados, caso ele atenda aos critérios de localização,
equipamentos e atuação.
7.1.1.
7.1.1.1.

O envio da proposta deverá ser feito, primordialmente, através da plataforma.
Casos em que a proposta envolva especificidades que não permitam que seu recebimento
ou envio sejam feitos através da plataforma, o PARCEIRO a receberá e a responderá através
de e-mail caracterizado pelo domínio @alugalogo.com.br.

7.2.

As propostas poderão ser enviadas ao USUÁRIO sem o nome do PARCEIRO, sendo que os dados
somente repassados após o aceite das condições e valores.

8.

SEGURANÇA AO USAR O EQUIPAMENTO

8.1.

O USUÁRIO ou pessoa próxima a ele deverá ao usar o equipamento locado, estar fazendo uso dos
seguintes itens de segurança:
A) Capacete;
B) Óculos de proteção com lente de vidro ou de acrílico;
C) Camisa de manga comprida;
D) Luvas de proteção feita em malha ou material semelhante;
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E) Calça comprida de sarja ou jeans;
F) Botina de segurança ou sapato de couro fechado.
8.1.1.

Caso o USUÁRIO ou pessoa próxima a ele não fizer o correto uso, durante o manuseio do
equipamento, dos itens de segurança citados anteriormente, o mesmo abdica o PARCEIRO e a
NOSSA EMPRESA de qualquer responsabilidade por dano físico ou psicológico que possa vir a
ocorrer oriundo dessa omissão.

9.

ACESSÓRIO

9.1.

O PARCEIRO deverá entregar ao USUÁRIO somente o equipamento constante na proposta aceita,
sendo considerado como acessório todo e qualquer item que exceder esta obrigação, como por
exemplo, mas não limitado à:
A) Talha;
B) Broca;
C) Chaves;
D) Ponteira;
E) Extensão;
F) Entre outros.

10.

PREÇOS

10.1.

Os preços cobrados e as informações contidas na proposta serão de inteira responsabilidade do
PARCEIRO.

11.

PROLONGAMENTO DA LOCAÇÃO

11.1.

Caso o USUÁRIO queira estender a locação do bem locado, ele deverá avisar A ALUGALOGO, com
no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao término do período da locação, que
repassará a solicitação ao PARCEIRO.

11.1.1. Caso o PARCEIRO não deseje que o prolongamento da locação ocorra, ele deve informar A
ALUGALOGO em até 24 (vinte e quatro) após a comunicação da solicitação.
11.1.1.1.

Neste caso A ALUGALOGO comunicará ao USUÁRIO, sendo que este deverá proceder com a
devolução do bem locado ao PARCEIRO, conforme previsto na proposta aceita.

12.

CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO ANTECIPADA

12.1.

Caso o USUÁRIO cancele a locação ou a contratação da prestação do serviço, bem como devolva
o equipamento locado antecipadamente, o PARCEIRO que teve a sua proposta aceita poderá, a
seu critério, realizar a cobrança de multa por quebra de contrato.

12.1.1. A devolução durante o período de extensão de locação poderá ser considerada como
devolução antecipada.
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13.

EMISSÃO DA NOTA FISCAL

13.1.

A emissão da nota fiscal referente à locação, ao frete ou a prestação do serviço ficará a cargo
único e exclusivo do PARCEIRO.

14.

USO DA PLATAFORMA POR MENORES DE 18 ANOS

14.1.

A plataforma poderá ser utilizada por quaisquer pessoas de natureza jurídica ou de natureza física
maiores de 18 (dezoito) anos de idade na data da solicitação da cotação.

15.

SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

15.1.

A ALUGALOGO disponibiliza uma estrutura de atendimento, composta por ferramentas de contato, e
uma equipe especializada de suporte ao tratamento de reclamações com o objetivo de evitar a
judicialização de controvérsias que, eventualmente, possam surgir entre o USUÁRIO, PARCEIRO e/ou
NOSSA EMPRESA.

16.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

16.1.

O uso comercial da expressão "ALUGALOGO" como nome empresarial, marca ou nome de domínio,
bem como as logomarcas, marcas, insígnias, conteúdo das telas relativas aos serviços da
plataforma e o conjunto de programas, bancos de dados, redes e arquivos que permitem que o
TITULAR acesse e use sua conta, são de propriedade de NOSSA EMPRESA e estão protegidos pelas leis
e pelos tratados internacionais de direito autoral, de marcas, de patentes, de modelos e de
desenhos industriais. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos referidos conteúdos são
proibidos, salvo com autorização expressa DA ALUGALOGO.

17.

NORMAS RELATIVAS AO COMBATE DO TRABALHO INFANTIL

17.1.

A ALUGALOGO declara sua estrita observância à Convenção 138 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) especificamente ao artigo 3º, parágrafo 1, e à Constituição Federal de 1988,
especificamente ao seu artigo 7º, inciso XXXIII, que proíbem o trabalho de menores de 18 anos em
atividades noturnas, perigosas ou insalubres e de menores de 16 anos em qualquer trabalho, exceto
na condição de aprendizes, a partir de 14 anos.

17.2.

O PARCEIRO se declara ciente de que a comprovação de uso de mão-de-obra infanto-juvenil em
suas atividades, em desacordo com a legislação citada acima, facultará à NOSSA EMPRESA a sua
restrição de acesso e uso da plataforma sem que incida nenhuma penalidade A ALUGALOGO.

18.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO

18.1.

Quaisquer controvérsias em decorrência deste contrato serão solucionadas de modo amistoso
através do representante legal das partes, baseando-se nas leis da República Federativa do Brasil.

18.2.

Caso não alcancem um acordo mútuo, as partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG
como o único competente para dirimir questões decorrentes do presente documento, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais especial que seja.

