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TERMO DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL URBANII 
 

Bem-vindo! 

 

ACEITAÇÃO 

 

1. Ao utilizar os nossos serviços, o Usuário declara aceitar os presentes termos de utilização do 

Portal, bem como nossa política de privacidade. Leia-os atentamente. 

2. Se o Usuário não concordar com algum destes termos ou com a política de privacidade do 

Portal URBANII não deverá utilizar os serviços. 

3. O Portal URBANII pode, a seu exclusivo critério, modificar ou revisar estes Termos de Utilização 

e suas políticas a qualquer tempo, e o Usuário concorda em cumprir tais modificações ou 

revisões. O Usuário deverá consultar os termos de utilização regularmente. 

4. Quanto à capacidade para aceitar os Termos de Utilização, o Usuário declara ser maior de 

18 anos ou ser menor emancipado, ou estar de posse de autorização legal dos pais ou de 

tutores, e plenamente capaz de consentir com os termos, condições, obrigações, 

afirmações, representações e garantias descritas neste Termo de Utilização, bem como 

obedecê-los e cumpri-los.  

5. O presente Termo de Utilização se aplica a todos os Usuários dos serviços, inclusive aqueles 

que também contribuem com o conteúdo e informações disponibilizados no Portal URBANII.  

 

SENHA E ACESSO AO PORTAL 

 

6. O Portal URBANII fornece e mantem uma plataforma tecnológica com todas as 

funcionalidades e serviços, disponibilizando recursos para que o Usuário se utilize desta 

ferramenta de colaboração social para a integração, compartilhamento de informações e 

conteúdos, que serão utilizados dentro de uma rede social privada formada por um 

determinado grupo ao qual pertença o Usuário. 

7. Os serviços e funcionalidades do Portal URBANNI são disponibilizados por meio de seu site na 

internet, no endereço eletrônico do Portal e/ou transmitidas via internet ou por outros meios 

de veiculação disponibilizados através de aplicativos disponíveis para download. 

8. Para a utilização dos serviços e/ou as funcionalidades disponibilizadas no Portal URBANII o 

Usuário deve completar seu registro prévio no Portal fornecendo os dados e informações 

necessários para seu cadastramento online, cujo cadastro fica sujeito à aprovação do 

grupo a qual pertence. 

9. O cadastro do Usuário pressupõe a criação de um login e uma senha de acesso os quais 

são pessoais e intransferíveis.  

10.  A guarda e não divulgação do login e senha, bem como o uso indevido destes e dos 

serviços do Portal URBANII, são de inteira e exclusiva responsabilidade do Usuário. 

11.  Embora o Portal URBANII não seja responsável por qualquer perda causada ao Usuário em 

detrimento do uso não autorizado de seu login e senha, o Usuário poderá ser 

responsabilizado pelas perdas e danos causados ao Portal URBANII ou a terceiros oriundos 

do uso não autorizado. 

12. Ao efetuar o cadastro no Portal URBANNII, o Usuário disponibiliza dados e informações 

cadastrais, que poderão ser solicitadas direta ou indiretamente para outros serviços do 

Portal URBANI, inclusive e não restritivamente instituições financeiras responsáveis por serviços 
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de faturamento e cobrança dos valores devidos pela CONTRATANTE para a utilização dos 

serviços do Portal URBANNI. 

13.  O Portal URBANII declara que protege os direitos de privacidade do Usuário do Portal 

URBANII nos termos da legislação em vigor. Informações e dados que o Usuário divulgar a 

terceiros ou em locais públicos do Portal URBANII não são protegidas, sendo de total 

responsabilidade do Usuário a sua divulgação, razão pela qual o Portal URBANII recomenda 

que seja adotado critério e diligência ao disponibilizar informações pessoais em ambientes 

públicos do Portal URBANII. 

14. Não obstante o Portal URBANII adotar sistemas de segurança usualmente empregados para 

proteger as informações pessoais contra acessos desautorizados, não há como assegurar o 

acesso não autorizado por terceiros. 

 

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL 

 

15.  O Usuário pode enviar conteúdo para o Portal URBANII, como áudios, vídeos, mensagens, 

comentários, informações, fotos entre outros e o Usuário é integralmente responsável pelo 

conteúdo que inserir no Portal URBANII, não sendo garantida a confidencialidade em 

relação a qualquer conteúdo inserido. 

16. O Usuário é o único responsável pela veracidade, integridade e correção das informações 

prestadas e inseridas no Portal URBANII. 

17. O Portal URBANII ou seus representantes legais, em nenhuma hipótese serão responsáveis 

pelo conteúdo (informações, senhas, cópias de informações, reprodução de vídeos, 

imagens, e áudios, etc.) inserido pelo Usuário.  

18. O Usuário é integralmente responsável pelas informações inseridas por si no Portal URBANII e 

deverá observar as regras estabelecidas neste Termo de Utilização e na política de 

privacidade do Portal URBANII, bem como cumprir estritamente os direitos fundamentais à 

privacidade, imagem, regras de preservação de dados entre outras disposições legalmente 

impostas. 

19. O Usuário será o único responsável por seu conteúdo e pelas consequências de enviá-lo ou 

publicá-lo e desde já afirma, declara e garante que possui ou tem as licenças necessárias, 

direitos, autorizações e permissões para publicar o conteúdo que enviar. 

20. O Usuário é o único responsável por obter de terceiros fotografados e/ou referidos nos 

conteúdos a expressa autorização quanto a direitos de personalidade aplicáveis, sendo o 

único responsável pela utilização que fizer dos conteúdos fornecidos.  

21. O Usuário não poderá criar banco de dados, de imagens, fotografias e/ou textos com a 

finalidade de armazenar por um período superior a 30 (trinta) dias o conteúdo 

disponibilizado no Portal URBANII. 

22.  O Portal URBANII não se responsabiliza pela utilização pelo Usuário de conteúdos, fotos e 

textos em desacordo com a legislação em vigor e com as condições deste Termo de 

Utilização do Portal, bem como pela utilização de imagens de terceiros e violação de 

direitos de personalidade de terceiros pelo Usuário, em razão da utilização dos conteúdos 

para fins distintos aos previstos neste instrumento e que atentem contra a ordem pública, a 

moral e os bons costumes, sendo garantido ao Portal URBANII direito de regresso e de 

ressarcimento em face do Usuário, devendo este responder exclusivamente por quaisquer 

violações, incorreções ou irregularidades que possam vir a ser alegadas.  

23.  É expressamente proibida a publicação, veiculação ou por qualquer outra forma, a 
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inclusão de conteúdo ilícito, exemplificativamente e não restritivamente, como: material 

pornográfico, racista ou ofensivo, de incitação ao crime ou informações sobre atividades 

ilegais, material pornográfico ou atividades ilegais incluindo menores de 18 (dezoito) anos, 

páginas criptografadas ou protegidas por senha que contenham informações impróprias 

definidas nestas regras, material calunioso, que atribua falsamente a alguém fato definido 

como crime, afirmações injuriosas que ofendam a dignidade ou decoro de alguém bem 

como afirmações difamatórias, imputando a alguém fato ofensivo à sua reputação, 

Informações relativas à pirataria de software, material protegido por direitos autorais, sendo 

vedada a publicação de fotos, textos ou arquivos de som sem a autorização do 

representante da obra ou empresa responsável, dentre outros. 

24. O Portal URBANII pode, a qualquer tempo, suspender ou retirar qualquer conteúdo do Portal 

que esteja desrespeitando as regras de conteúdo aqui estabelecidas ou as normas legais 

em vigor, sem qualquer devolução de eventuais quantias pagas pelo Usuário. 

25. O Usuário deverá utilizar equipamento próprio para o acesso aos serviços e funcionalidades 

do Portal URBANII, com conexão à internet, com as configurações mínimas de software e 

hardware necessárias, não se responsabilizando o Portal URBANII por qualquer 

impossibilidade de utilização dos serviços, acesso ou mesmo por incompatibilidade de uso 

com qualquer equipamento, sistema e/ou configurações utilizados pelo USUÁRIO. 

26. O USUÁRIO fica cientificado que o Portal URBANII mantém parceria com fornecedores de 

conteúdos, anunciantes, parceiros comerciais e mantém espaço publicitário no Portal 

URBANII, que são de livre e exclusivo uso e disposição pelo Portal URBANNI. 

27. É expressamente vedado ao Usuário inserir no Portal URBANII qualquer anúncio, publicidade 

ou propaganda, bem como utilizá-lo direta ou indiretamente para divulgação de produtos 

e serviços, ficando ciente o Usuário que a infração a esta disposição acarretará sua 

responsabilização civil e financeira pelas perdas e danos, lucros cessantes causados ao 

Portal URBANII. 

 

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

28. O Usuário está ciente e reconhece que o Portal URBANII é titular exclusivo dos direitos 

intelectuais, autorais, econômicos, industriais e morais da tecnologia desenvolvida e aplicada 

no Portal URBANII, decorrentes do desenvolvimento de códigos fontes de programas de 

computador necessários para a utilização do Portal, plataformas, sistemas, linguagens, soluções 

tecnológicas, melhoramentos, funcionalidades, processos de automação, entre outros direitos 

de PI desenvolvidos, inclusive e não limitadamente direitos autorais sobre programas de 

computador, marcas, designações, patentes, processos patenteáveis, desenhos, domínio 

público, entre outros, que são informações confidenciais, nos termos da Lei 7.646/87, Lei nº 

9.279/96 e lei nº 9.609/98, relativas à proteção da propriedade industrial e intelectual. 

29. É expressamente proibida também a utilização do Portal URBANII fora das condições 

estabelecidas neste Termo de Utilização, traduzir, fazer engenharia reversa, copiar imagens, 

códigos, dados, cadastros, ou quaisquer partes dos sistemas utilizados no Portal, modificar o 

produto ou mesclar todas ou qualquer de suas partes com outro programa, remover ou alterar 

qualquer aviso de copyright, marca registrada, ou outro aviso de direitos de propriedade 

utilizados no Portal URBANII ou em parte do mesmo. 

30.  Em nenhuma hipótese o Usuário terá acesso aos códigos fonte do sistema por este se tratar de 

propriedade intelectual do Portal URBANII. 
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31.  O Portal URBANII é detentor exclusivo das marcas e designações utilizadas neste Portal, 

devidamente registradas junto ao INPI, sendo proibida a utilização das marcas URBANII, que 

incluem o nome, logotipo, signos e designações. 

32. São ainda de propriedade exclusiva do Portal URBANII todos os direitos autorais relativos ao 

sistema, plataforma, website, desenho, programação, base de dados e conteúdo ficando 

expressamente proibida sua reprodução, distribuição, modificação, comercialização, 

integração ou, por qualquer outra forma, sua utilização indevida, que constitui violação aos 

direitos autorais e de propriedade intelectual, cuja infração implica em responsabilização 

civil e criminal na forma da lei. 

 

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES  

 

33. O Portal URBANII e seus representantes legais não serão responsabilizados pelo uso indevido 

do Portal URBANII e de seus serviços e funcionalidades pelo Usuário, sobretudo quando 

praticam ofensa, difamação, ameaça, assédio, contrafação, ou outras formas de violação 

de direitos pessoais e proprietários. 

34. O Portal URBANII não será́ responsável por qualquer descontinuidade do acesso aos 

serviços contratados decorrente de falhas causadas por casos fortuitos ou de força maior, 

falhas em equipamentos, falha de energia ou transmissão, problemas de compatibilidade 

entre as aplicações, ou qualquer outra impossibilidade técnica, vícios em produtos ou 

serviços de terceiros, inclusive falhas em serviços de operadoras, meio de comunicação, 

internet, nem por problemas relativos a tecnologia empregada que não eram previsíveis, 

contaminação por vírus ou, ainda, pela má́ utilização, negligência, culpa ou omissão por 

parte do Usuário ou de terceiros. 

35. O Portal URBANII também não se responsabiliza por quaisquer perdas e danos, lucros 

cessantes ou ressarcimento pecuniário, relativos a eventuais tomadas de decisão por parte 

do Usuário com base nos conteúdos e informações disponibilizadas no Portal URBANII.  

36. O Usuário concorda em defender, indenizar e isentar o Portal URBANII e seus representantes 

legais de toda e qualquer ação judicial, danos, obrigações, perdas, custos ou dívidas 

(inclusive, mas sem se limitar a honorários advocatícios) oriundos de: (i) uso e acesso ao 

serviço; (ii) violação de qualquer cláusula deste Termo de Utilização do Portal URBANII; (iii) 

violação de qualquer direito de terceiros, inclusive, mas sem se limitar a direitos autorais, de 

propriedade ou de privacidade; ou (iv) qualquer alegação de que algum conteúdo tenha 

causado dano a terceiros. Tal obrigação de defesa e indenização subsistirá a este Termo 

de Utilização do Portal URBANII. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

37. O Usuário não poderá ceder nem transferir no todo ou em parte os direitos e obrigações 

deste Termo de Utilização do Portal URBANII. 

38. Nenhum atraso ou demora em exigir o cumprimento de qualquer previsão, prazo ou 

condição deste Termo de Utilização do Portal URBANII, constituirá renúncia a qualquer 

direito ou compensação cabível.  

39. As disposições deste Termo de Utilização do Portal URBANII são independentes entre si e a 

invalidez ou nulidade de qualquer delas não afetará a validade das demais.  

40. O Portal URBANII se reserva o direito de alterar este Termo de Utilização do Portal URBANII a 
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qualquer tempo e sem aviso, e é responsabilidade do Usuário reler este Termo de utilização 

para verificar a ocorrência de qualquer alteração. O uso dos serviços do Portal URBANII 

pelo Usuário após qualquer aditamento deste Termo implicará o consentimento e a 

aceitação dos termos aditados. 

41. Para cancelar os serviços do portal Urbanii o usuário deve encaminhar mail para 

contato@urbanii.com.br contendo seus dados cadastrais no corpo do e-mail e no assunto 

deve conter a palavra CANCELAR. 

42. O Usuário concorda que, para dirimir qualquer litígio decorrente de ou relacionado com o 

presente Termo de Utilização do Portal URBANII, aplica-se a lei da República Federativa do 

Brasil, sendo eleito o foro da comarca de Joinville, Santa Catarina, renunciando-se a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha ser. 
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