TERMO DE ACEITE DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONCEDENTES
REALIZAR PUBLICAÇÕES DE OPORTUNIDADES DE CAPTAÇÃO DE
RECURSOS NO SOFTWARE DENOMINADO “PLATAFORMA ÊXITOS”
O presente TERMO DE ACEITE aplica-se ao uso dos serviços do sistema
oferecido pela Empresa Êxitos Eficiência em Informação e Tecnologia, inscrito no
CNPJ sob nº 22.487.718/0001-97, com sede e foro na Rua Dr. Nereu Ramos, n. 197,
Sala 402, Edifício Seixas Tower, Centro, Município de Itajaí, Estado de Santa
Catarina, detentor da titularidade do Software.
A Empresa Êxitos desenvolveu o Software denominado “Plataforma Êxitos”,
que contempla um banco de dados que concentra as Oportunidades de Captação
de Recursos disponíveis em âmbito nacional e internacional, através do qual será
divulgada a oportunidade de captação de recursos que a contratante desejar
publicar, denominada simplesmente de ÊXITOS.
A Contratante é pessoa jurídica de direito privado e tem interesse na utilização
da “Plataforma Êxitos” para divulgação de suas oportunidades de captação de
recursos, devendo ser, para tanto, licenciada pela Empresa Êxitos, através deste
TERMO, denominada simplesmente de CLIENTE.
DO OBJETO
1.1
O presente TERMO DE ACEITE tem como objeto, o uso do ambiente para
divulgação das oportunidades de captação de recursos definidas pelo CLIENTE,
bem como todos os editais, manuais e demais documentos e informações
pertinentes, indicando prazos de submissão de propostas, regras financeiras e
critérios de seleção, que serão disponibilizadas a todos os usuários da
PLATAFORMA ÊXITOS” a qual se dá na forma do modelo CloudComputing, que
consiste no acesso de qualquer computador interligado à rede mundial de
computadores (internet) ao servidor da Empresa, ou outro por ela contratado, no qual
estará armazenada a infraestrutura e código-fonte do software, compreendendo:
a) Disponibilização das oportunidades de captação de recursos, bem como
marca e demais informações do CLIENTE para todo território nacional, cuja
abrangência da “Plataforma Êxitos” hoje engloba usuários de mais de 5.000
(cinco mil) municípios brasileiros e mais de 4.000 (quatro mil) entidades do
terceiro setor, o que garante ampla divulgação;
b)Disponibilização das informações encaminhadas pelo cliente para cadastramento
e divulgação no software, que dá permissão a usuários através de senha(s) de
acesso à “Plataforma Êxitos”, sendo esta WEB, aos dados completos contendo todas
as oportunidades de Captação de Recursos definidas pelo CLIENTE e disponíveis,

podendo o usuário navegar por todas as abas da ferramenta e também realizar o
download dos documentos;
c)Central de atendimento operacional via e-mail e telefone, em horário comercial,
para esclarecimento das dúvidas e realização de suporte sobre a “Plataforma Êxitos”;
d)Envio de relatório, comprovando ao CLIENTE, que suas informações constam
registradas e atualizadas no ambiente da Plataforma;
DO TERMO DE ACEITE
1.2 Ao aceitar eletronicamente o presente TERMO, por meio da seleção do campo
“Aceito o Termo de Uso” o USUÁRIO estará automaticamente aderindo e
concordando em se submeter integralmente a seus termos e condições e de
qualquer de suas alterações futuras, além de aceitar as políticas da ÊXITOS.
DO PRAZO
3.1 O presente TERMO entra em vigor na data de seu aceite pelo CLIENTE, o qual
vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo ser estendido conforme
acordado entre as partes.

DO PAGAMENTO
4.1 Fica pactuado pelas partes, que o pagamento pelo direito de publicação das
oportunidades de captação de recursos através do Software “Plataforma Êxitos”,
pelo preço e condições estabelecidos, é de responsabilidade da CLIENTE em favor
da ÊXITOS.
4.2 O CLIENTE deve pagar a ÊXITOS o valor do respectivo plano escolhido de
acordo com a periodicidade definida entre as opções de pagamento disponibilizadas
ao CLIENTE no ato da contratação.
4.4 O pagamento fora dos prazos estabelecidos sujeitará a CLIENTE ao pagamento
de multa de 2% (dois por cento) mais juros de 1% (um por centro) ao mês.
4.5 A falta de pagamento nas datas determinadas para seu vencimento acarretará
na suspensão da divulgação das informações do CLIENTE através da “Plataforma
Êxitos” até que as pendências financeiras sejam regularizadas.
DO FORO DE ELEIÇÃO
5.1 Em caso de dissenso insanável, as partes contratantes, elegem o foro da
Comarca de Itajaí/SC, como único competente para dirimir quaisquer dúvidas,

controvérsias e/ou litígios provenientes e/ou relacionados com o presente contrato,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, tendo em vista as cláusulas do presente TERMO, o CLIENTE declara que
concorda integralmente com todas as disposições nele contidas, se comprometendo
a respeitar as condições aqui previstas de forma irretratável e irrevogável, bem como
a utilizar de modo proveitoso e legal os serviços a ele oferecidos.
<Aceite Eletrônico>

