TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA EVNT
Estes Termos e Condições de Uso da Plataforma Evnt (“Termos e Condições”) regulam os serviços digitais
prestados pela EVNT PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, 6° andar, Sala 62, CEP 01451-001, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 24.158.634/0001-35, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“EVNT”, “Nós” ou
“Nosso(a)”), para hotéis, restaurantes, estúdios digitais, espaços de eventos (“Afiliados”), bem como para
agências (“Agência”), por meio de acesso à sua plataforma online, disponível através do domínio
“www.evnt.com.br” (“Plataforma”).
Estes Termos e Condições, juntamente com a Política de Privacidade da EVNT, devem ser interpretados em
conjunto e adicionalmente com eventuais instrumentos contratuais específicos, tais como o Contrato de
Licenciamento de Uso de Software na Modalidade Software as a Service – SaaS firmado entre a EVNT e os
Afiliados/Agências (“Contrato”), sendo que todas as obrigações lá previstas continuam produzindo pleno
efeito e em vigor, vinculando os Afiliados/Agências, nos termos lá especificamente previstos. Em caso de
conflito entre as disposições destes Termos e Condições e dos Contratos, aplicam-se as disposições dos
Contratos.
Estes Termos e Condições aplicam-se especialmente aos Afiliados/Agências, mas também, em tudo o que
for aplicável, aos demais usuários e terceiros que acessarem, instalarem, baixarem, registrarem, cadastrarem
Dados e utilizarem de qualquer forma a Plataforma.
Para fins destes Termos e Condições, “Usuários” são todos os usuários da Plataforma em conjunto, incluindo,
mas não se limitando aos Compradores, Afiliados, Agências, Empresas Terceiras, Administradores e demais
terceiros que acessem e/ou utilizem qualquer Serviço prestado pela EVNT.
Aceite destes Termos e Condições
A utilização da Plataforma ou a celebração de Contrato com a EVNT implica na plena, total e geral
compreensão, aceitação e vinculação dos Usuários a estes Termos e Condições, aos Contratos celebrados
com a EVNT, bem como aos termos e condições dos Afiliados/Agências/Empresas Terceiras. Ao fazer uso de
quaisquer dos Serviços, os Usuários concordam em respeitar e seguir todas e quaisquer diretrizes dispostas
em tais documentos e nas demais diretrizes relacionadas à Plataforma. Estes Termos e Condições e eventuais
termos e condições dos Afiliados/Agências/Empresas Terceiras podem sofrer alterações a qualquer tempo e
a exclusivo critério da respectiva parte.
Atenção!
Antes de utilizar e se cadastrar na Plataforma, é essencial que o Usuário leia e aceite estes Termos e
Condições em sua integralidade. CASO O USUÁRIO DISCORDE DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES
AQUI CONTIDAS, O USUÁRIO DEVERÁ CESSAR IMEDIATAMENTE O USO DA PLATAFORMA, pois o
simples ato de acessar, instalar, baixar, registrar, cadastrar quaisquer Dados na Plataforma, ou utilizarse de qualquer parte dos Serviços configura expressa, total e irrevogável concordância com estes
Termos e Condições.
A EVNT poderá introduzir à Plataforma novas funcionalidades, utilidades, serviços, produtos ou ferramentas
a qualquer tempo, podendo também alterar aquelas já disponíveis, independentemente de prévia
comunicação ao Usuário. Quaisquer alterações aos Termos e Condições serão publicadas nesta página e,
quando apropriado, podem ser notificadas por e-mail. Por favor, volte com frequência a esta página para ver
quaisquer atualizações ou alterações.

Abaixo, inserimos um índice para facilitar sua navegação nestes Termos e Condições e garantir sua ampla
compreensão e entendimento de cada um dos tópicos aqui abordados:
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•
•
•
•
•
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Sobre a Plataforma e os Serviços
A EVNT possui experiência em soluções tecnológicas e desenvolveu um sistema de autoatendimento com
soluções para o mercado de eventos, que oferece aos Afiliados/Agências a possibilidade de ofertar aos
usuários finais (aqui designados os “Compradores”) a ferramenta de pesquisa e contratação online de
espaços para eventos e serviços correlatos (“Serviços”). Os Serviços prestados pela EVNT limitam-se à mera
intermediação pela EVNT, para que os Afiliados/Agências possam oferecer e contratar Eventos com os
Compradores, nos termos acordados exclusivamente entre os Usuários.
Os eventos corporativos, palestras, convenções e congêneres e dos serviços relacionados, tais como
utilização de salas, alimentação e bebidas, equipamentos e serviços (“Eventos”), oferecidos pelos
Afiliados/Agência são serviços prestados exclusivamente pelos Afiliados/Agência, sem qualquer participação,
ingerência ou responsabilidade da EVNT, motivo pelo qual estão excluídos da definição de Serviços ora
estabelecida.
Para fins destes Termos e Condições, os usuários finais que se cadastrarem na Plataforma para realizar buscas,
solicitar orçamentos, contratar os Eventos, ou que, de qualquer outra forma, utilizarem qualquer parte dos
Serviços oferecidos pela Plataforma, serão designados simplesmente “Compradores”.
Para esclarecimento, nos termos dos Contratos, as Agências estão autorizadas a contratar com outras
empresas que desejam ter acesso à Plataforma para oferecer os Serviços a seus próprios clientes, por
intermédio das Agências (“Empresas Terceiras”). Sempre que estes Termos e Condições fizerem referência a
serviços oferecidos ou prestados pelas Empresas Terceiras, na qualidade de empresas agenciadas pelas
Agências, todas as obrigações que recaírem sobre as Empresas Terceiras serão a estas replicadas,
independentemente de menção expressa. As Agências obrigam-se a dar conhecimento e obter o aceite a
estes Termos e Condições pelas Empresas Terceiras, bem como a garantir que todas as obrigações ora
previstas, que recaiam sobre as Empresas Terceiras, em razão da utilização dos Serviços da EVNT, do uso da
Plataforma, da realização dos Eventos etc., sejam integralmente cumpridas. A EVNT não possui qualquer
relação com tais Empresas Terceiras, razão pela qual, as Agências assumem plena e total responsabilidade
pelas Empresas Terceiras, eximindo a EVNT expressamente de qualquer ônus decorrente ou derivado de tal
relacionamento.
Os Afiliados/Agências se comprometem a cumprir estes Termos e Condições, bem como a dar conhecimento
e fazer com que as Empresas Terceiras, Administradores e eventuais terceiros agindo em seu nome ou em
seu favor também os cumpram. Qualquer descumprimento a estes Termos e Condições ou aos Contratos

pelas Empresas Terceiras, Administradores e eventuais terceiros agindo em seu nome ou em seu favor,
correrão sob responsabilidade integral e exclusiva dos respectivos Afiliados/Agências.
Para utilizar dos Serviços os Afiliados deverão ser previamente cadastrados e assumir todas as obrigações
relacionadas aos Eventos, isentando a EVNT, por completo, de eventuais reclamações relacionados aos
Eventos e serviços a eles correlatos.
Os Serviços disponibilizados pela EVNT são baseados exclusivamente nas informações fornecidas pelos
Usuários na Plataforma, que ficam responsáveis por inserirem e atualizarem todas as condições aplicáveis
aos Eventos.
A EVNT não se responsabiliza pela veracidade, correção, precisão, integridade e integralidade das
informações inseridas na Plataforma pelos Usuários. Os Usuários estão cientes de que a EVNT não possui
qualquer ingerência e/ou responsabilidade sobre as atividades dos Afiliados/Agências/Empresas Terceiras e
que atua, exclusivamente, como uma plataforma de tecnologia, intermediadora dos serviços prestados por
estas, não sendo responsável, em nenhuma hipótese, pela compra, armazenamento, preparo, entrega dos
produtos, atendimento do Comprador pelos Afiliados/Agências/Empresas Terceiras, ou ainda pelo suporte,
cobrança, reembolso, pagamento e por demais assuntos correlatos a esses temas.
Declarações dos Afiliados/Agências
Os Afiliados/Agências declaram, afirmam e atestam, sob as penas da lei, civil e criminalmente, que possuem
todas as licenças, autorizações e documentação necessárias ao seu funcionamento, incluindo, mas não se
limitando a alvará de funcionamento, registro na junta comercial, consulta prévia de local aprovada, auto de
vistoria e certificação do corpo de bombeiros, inscrição estadual, licença sanitária, registros e inscrições nos
órgãos competentes nos respectivos âmbitos federativos, conforme o tipo de atividade exercida pelo
Afiliado/Agência, e conforme a legislação aplicável às referidas atividades.
Os Afiliados/Agências declaram, afirmam e atestam sob as penas da lei, civil e criminalmente, que as
atividades exercidas são lícitas e que em nenhuma hipótese se utilizarão da Plataforma para realização de
atividades e negócios ilícitos, tais como, sem limitação, tráfico de drogas, armas, pessoas e órgãos,
pornografia, rufianismo e exploração sexual, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, exploração de trabalho
escravo e infantil, terrorismo ou incentivo ao terrorismo, periclitação da vida e da saúde, exposição de riscos
à saúde pública, formação de cartéis, falsificação, pirataria, adulteração de produtos, e que têm ciência e
assumem única, isolada e exclusivamente todos os riscos envolvidos na execução das suas atividades,
possuindo pleno conhecimento de todos os cuidados, aspectos legais e regulamentares e os demais
necessários e razoavelmente esperados para que a atividade seja desenvolvida com a máxima qualidade e
segurança aos Compradores e quaisquer terceiros.
Os Usuários declaram, afirmam e atestam, sob as penas da lei, civil e criminalmente, que todos os documentos
e informações cadastrais inseridos na Plataforma e/ou enviados à EVNT são autênticos, atuais e verdadeiros,
assumindo total e exclusiva responsabilidade perante os Compradores e quaisquer terceiros.
Os Usuários declaram, afirmam e atestam, sob as penas da lei, civil e criminalmente, que não irão inserir na
Plataforma ou veicular aos Compradores e/ou, por eles disseminar, quaisquer informações ou conteúdos
ameaçadores, obscenos, indecentes, ofensivos, pornográficos, abusivos, odiosos, discriminatórios de
qualquer natureza, imorais, ilegais, falsos, difamatórios, escandalosos, inflamatórios, confidenciais, ou de
qualquer natureza inconveniente, que se constitua de ou encoraje atitudes consideradas ofensivas e/ou
criminosas, que deem origem a responsabilidade civil ou criminal, que de alguma maneira seja contrário às
leis vigentes ou infrinja os direitos de terceiros, que promova o ódio, e/ou que seja danoso à Plataforma, aos
demais Usuários e/ou a terceiros, sob pena de cancelamento do cadastro e das demais providências,
conforme legislação vigente.

Os Usuários estão cientes e de acordo que não poderão utilizar a Plataforma caso não cumpram
integralmente com todas as condições acima e/ou dos Termos e Condições.
Caso seja constatado pela EVNT que o Usuário descumpriu qualquer condição destes Termos e Condições,
seu cadastro e/ou seu acesso à Plataforma poderão ser suspensos até a regularização e poderão ser
cancelados, independentemente de qualquer formalidade, sem qualquer ônus pela EVNT.
Cadastro
Para realizar o cadastro os Afiliados/Agências deverão estar representados por seu representante legal ou
responsável, com devidos poderes legais para representá-los e praticar todos os atos relacionados aos
Eventos, doravante simplesmente “Administrador”. O Administrador deverá se cadastrar previamente,
fornecendo dados e informações válidas e verdadeiras, necessárias à efetivação do cadastro, bem como
obedecer às regras impostas pela EVNT na Plataforma. Fica, ainda, facultado aos Administradores a validação
de novos cadastros para o mesmo CNPJ conferindo alçadas de trabalho a cada um destes.
A EVNT não realiza qualquer avaliação ou pesquisa prévia dos cadastros realizados, de forma que os
Administradores têm por premissa autorização total, dos Afiliados/Agências, para acesso e utilização da
ferramenta para gerenciar, inserir e editar o cadastramento, aceite e contratação de Eventos, bem como a
responsabilidade por todas as informações que lá inserir.
O cadastro na Plataforma deve ser feito da seguinte forma:
a) inserção dos dados do Administrador, tais como nome, CPF, endereço;
b) inserção do CNPJ do Afiliado/Agência e confirmação/preenchimento de todos os dados solicitados.
Para a efetivação do cadastro, o Administrador deverá acessar o link de ativação de conta, enviado ao e-mail
cadastrado, para validação de sua conta junto à Plataforma.
Após o cadastro, o Administrador deverá registrar todos os Eventos e serviços a eles relacionados que podem
ser disponibilizados aos Compradores de forma clara e transparente.
Os Afiliados/Agências entendem a necessidade do descritivo de cada uma das opções relacionadas aos
Eventos ser fidedigna, atendendo exatamente o que foi oferecido por ele e contratado pelo Comprador por
meio da Plataforma.
Os Afiliados/Agências devem inserir e mensurar o preço dos itens por pessoa, por unidade, ou por hora, de
acordo com as opções, estando sempre atento aos valores de referência, responsabilizando-se a cumprir o
que foi contratado. Caso os Afiliados/Agências não mensurem o preço, em qualquer item, seja por ação ou
omissão, a Plataforma entenderá que não há a disponibilidade de tal Evento/serviço e este não será exibido
como resultado das buscas pelos Compradores.
Os serviços relacionados aos Eventos podem ser precificados ou fornecidos como cortesia aos Compradores
pelos Afiliados/Agências. Se algum item for sinalizado como cortesia, este deve ser fornecido sem custo
algum ao Comprador, não estando vinculados às datas ou horários específicos, ou qualquer outra restrição.
É responsabilidade dos Afiliados/Agências garantir que todos os itens oferecidos como cortesia sejam
oferecidos sem custo, independente de outros parâmetros contratados.

O registro dos Eventos e serviços a ele relacionados é feito apenas uma vez, facultando-se ao Administrador
retificar e alterar especificações ou valores de quaisquer itens, a qualquer tempo. As alterações ficarão
disponíveis para buscas futuras realizadas pelos Compradores, nunca de forma retroativa.
Os Afiliados/Agências devem estar cientes e concordar que em caso de quaisquer imprevistos ou situações
que impossibilitem ou impactem o cumprimento de qualquer aspecto do Evento originalmente contratado,
ficam única e integralmente responsáveis por oferecer serviços ou condições opcionais para os Compradores,
sendo que a logística, custos, serviços adicionais e/ou qualquer outra providência necessária em razão do
impacto sofrido ocorrerá sob sua exclusiva responsabilidade junto aos Compradores e terceiros.
Orientações de uso da Plataforma
Para a contratação do Evento, o Comprador deve ser cadastrado na Plataforma. No entanto, é possível a
realização de buscas de Eventos por meio da utilização de filtros básicos, sem identificação do usuário.
Pesquisa Deslogada
A pesquisa realizada neste formato é feita a partir da página inicial denominada “Landing Page”. O usuário
deve preencher os filtros básicos que são, por exemplo:
a) Cidade onde será realizado o evento;
b) Número de participantes;
c) Datas e horário inicial e final;
d) Tipo de espaço.
Assim que acionar o botão “Pesquisar”, o usuário poderá visualizar a página de resultados denominada
“Resumo”. Nessa modalidade de pesquisa, outras ferramentas da Plataforma, tais como “+Detalhe”,
“Comparativo” etc. não estão disponíveis.
Na realização de uma pesquisa com utilização dos filtros básicos para a consulta de um determinado Evento,
a Plataforma calculará, automaticamente, os serviços de alimentação, os equipamentos básicos etc. indicados
para a realização do Evento nas formas indicadas pelo usuário. Os preços disponibilizados pela Plataforma,
em resposta à pesquisa, trarão as opções mais baratas para os itens sugeridos.
Pesquisa Logada
A pesquisa neste formato é feita após o login do Comprador, mediante inserção de login e senha de acesso,
na página inicial exclusiva do Comprador, denominada “Landing Page”.
O usuário deve preencher os mesmos filtros básicos da pesquisa deslogada que são, por exemplo:
a) Cidade onde será realizado o evento;
b) Número de participantes;
c) Datas e horário inicial e final;
d) Tipo de espaço.
Nessa modalidade de pesquisa, outras ferramentas da Plataforma, tais como “+Detalhe”, “Comparativo” etc.
estão disponíveis e o Comprador terá acesso a todos os filtros e poderá acessar as páginas dos
Afiliados/Agências e solicitar os orçamentos.
Orientações gerais

O Comprador deve estar ciente de que cada filtro alterado, nesta etapa, recalcula os resultados apresentados,
além de poder visualizar todos os resultados possíveis àquela pesquisa, ordenados do mais barato ao mais
caro. A página “Resumo”, informa um resumo do que foi escolhido.
A Plataforma possibilita a montagem de Eventos compostos por um ou mais dias. Os resultados das
pesquisas com base nos filtros básicos são completados pela Plataforma, que calcula a necessidade básica
para execução do Evento com base no tempo determinado. Ressalta-se, ainda, que sempre que o Comprador
pesquisar um Evento, o resultado trará consigo, calculado no valor total, as opções com os menores valores
de alimentação, bebidas, equipamentos e serviços relacionados.
Após seleção de todos os filtros que atendam a sua necessidade, o Comprador será direcionado para a página
dos Afiliados/Agências de seu interesse. O Comprador deve estar ciente de que uma solicitação encaminhada
não poderá mais ser alterada, devendo proceder com total atenção sobre os serviços desejados, a fim de
selecionar o que mais atende a sua necessidade, antes de enviar uma solicitação de disponibilidade.
Os Afiliados/Agências terão em suas respectivas páginas exclusivas, dentro da Plataforma, a relação das
propostas inseridas pelos Compradores e o status de cada uma delas.
Chat
É possível que a Plataforma ofereça a funcionalidade de chat entre os Usuários. Sendo o caso, os Usuários
poderão contatar uns aos outros, utilizando um serviço de chat fornecido pela EVNT por meio de suas
páginas exclusivas (“Chat”). As mensagens trocadas por meio do Chat são armazenadas nos servidores da
EVNT em cumprimento à legislação aplicável e para melhorar a segurança e a qualidade da Plataforma.
Entretanto, a EVNT não monitora, modera e/ou exclui as mensagens trocadas utilizando o Chat. Por isso,
cada Usuário deve, cautelosamente, considerar os riscos de fazer certas afirmações ou fornecer Dados
pessoais – especialmente informações como endereço ou localização precisa.
Contratação dos Eventos
A contratação do Evento se dá com a concordância, pelo Comprador, das condições especificadas pelo
Afiliado/Agência na Plataforma e respectivos termos e condições, políticas e instrumentos contratuais
firmados entre os Usuários. Fica claro aos Usuários que a formalização da contratação pode ou não se dar
por meio de contrato específico com o respectivo Afiliado/Agência, a critério exclusivo destes, sem qualquer
participação, responsabilidade ou ingerência da EVNT.
Ao selecionar a opção “enviar solicitação” (ou outra opção conforme eventuais atualizações da Plataforma),
o Usuário deverá nomear o Evento. Essa ação permite que ele gerencie todas as solicitações que fez para o
mesmo Evento. Importante ressaltar que uma solicitação feita não pode ser alterada. Para tal deverá iniciar
uma nova busca. É importante ressaltar que o Comprador deverá ter à sua disposição as políticas e condições
do Afiliado/Agência, que definirão os procedimentos a partir desta etapa, sem qualquer participação,
ingerência ou responsabilidade da EVNT.
O Comprador concorda e reconhece que ao contratar qualquer Evento, a compra será realizada de forma
livre, consciente e voluntária através do contato direto e eventual celebração de instrumentos contratuais
próprios, exclusivamente, entre os Usuários, sem qualquer ingerência, participação ou responsabilidade da
EVNT.
O Comprador reconhece que a EVNT não garante a realização dos Eventos, incluindo, mas não se limitando
à conclusão dos serviços, entrega de produtos, sua qualidade, observância a estes Termos e Condições ou

da legislação pelos Afiliados/Agências ou quaisquer terceiros, autenticidade de ofertas. A EVNT, desta forma,
não será responsabilizada por danos ou prejuízos de qualquer natureza ocasionados em razão destas
relações.
Cancelamento dos Eventos
O Comprador deve consultar os termos e condições, políticas e eventuais instrumentos contratuais
disponibilizados pelo Afiliado/Agência quanto às condições de cancelamento dos Eventos.
Preço e Forma de Pagamento
Os Serviços disponibilizados na Plataforma pela EVNT aos Compradores são gratuitos, não havendo cobrança
de qualquer taxa. Todos os valores devidos pelo Comprador pelo Evento serão pagos diretamente ao
Afiliado/Agência, nos termos entre eles acordados.
A EVNT fará jus ao pagamento de comissão sobre todos os Eventos realizados. A comissão padrão cobrada
pela EVNT é de 15% (quinze por cento) sobre cada Evento, mas poderá ser alterada, para mais ou para menos,
mediante mútuo acordo entre as partes. O percentual, forma de faturamento, periodicidade etc. efetivamente
aplicáveis serão definidos nos Contratos entre a EVNT e os Afiliados/Agências, bem como na área exclusiva
da Plataforma contendo o detalhamento da negociação.
A Plataforma EVNT possibilita a apuração do valor total devido pelo Comprador ao Afiliado/Agência, exigindo
deste a emissão das respectivas Notas Fiscais/ Faturas contra o Comprador, com cópia para a EVNT, para fins
de controle dos valores devidos pelos Clientes à EVNT no âmbito dos Contratos.
Serviços Extras
Na efetivação do pagamento, o Comprador informará se permitirá o consumo de extras e informará a(s)
pessoa(s) responsável(is) para a aprovação de tais valores. O Afiliado/Agência deverá liberar os extras
mediante autorização pela(s) pessoa(s) responsável(is).
Assim, na eventual ocorrência de contratação de serviços extras, pelo Comprador junto ao Afiliado/Agência,
após a contratação, o Afiliado/Agência se compromete a atualizar a relação e os custos à EVNT, após o
Evento, contemplando todos os itens e serviços utilizados, para que a EVNT possa contabilizar o valor extra
de sua comissão, nos termos do Contrato.
É de conhecimento do Usuário que a EVNT possui um sistema de auditoria e poderá checar junto ao Usuário
sobre os eventuais serviços extras ora contratados. Na ocorrência de crédito remanescente, a EVNT emitirá
nova nota fiscal de serviços, contra o Afiliado/Agência para recebimento da comissão, no prazo de 30 (trinta)
dias da data final do Evento, independentemente da forma de pagamento acordada entre os Usuários.
Acesso, interrupção, suspensão ou cancelamento da conta
O Comprador poderá cancelar imediatamente e a qualquer tempo sua conta na Plataforma e, assim, cessar
a utilização dos Serviços. O cancelamento da conta não isentará o Comprador do cumprimento das
obrigações eventualmente já assumidas com o Afiliado/Agência.
A EVNT poderá desativar, bloquear ou, de outro modo, encerrar o acesso e uso da Plataforma e dos Serviços
pelos Usuários, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, caso: (i) seja identificado qualquer violação legal
e/ou às disposições destes Termos Condições; (ii) seja identificada a prática de atos fraudulentos através do

uso da Plataforma EVNT, seja de forma direta ou indireta; e (iii) se o Usuário causar algum dano direto ou
indireto à EVNT, ou a outro Usuário.
Independentemente do motivo pelo encerramento da utilização dos Serviços por qualquer motivo, a EVNT
manterá os dados e histórico das transações realizadas na Plataforma nos termos da Política de Privacidade
e do Contrato.
Responsabilidade dos Usuários
Cada Usuário, é única e integralmente responsável por toda informação inserida ou pelo conteúdo criado,
gerado, postado ou referenciado na Plataforma, em qualquer forma ou formato, os quais expressam única e
exclusivamente a sua opinião pessoal ou de seus respectivos autores e não da EVNT, que não se
responsabiliza por tais conteúdos.
O Afiliado/Agência será exclusiva e integralmente responsável pela veracidade dos dados, informações e
elementos gráficos inseridos na Plataforma e/ou enviados diretamente à EVNT relacionado aos Eventos ou
aos serviços a eles relacionados, incluindo, mas não se limitando sobre a regularidade de funcionamento e
sobre os serviços oferecidos aos Compradores, isentando, desde já, a EVNT, seus executivos, subsidiárias,
afiliados, sucessores, prepostos, diretores, agentes, prestadores de serviços, fornecedores e funcionários, de
quaisquer informações em desacordo com estes Termos e Condições, Contrato e demais condições a estes
vinculadas.
Mensagens ou imagens que cada Usuário, considere inadequadas, inapropriadas ou ofensivas ou que
infrinjam direitos devem ser reportadas, imediatamente, à EVNT. Qualquer infração a tal previsão, ainda que
em retaliação a infração de terceiros, estará sujeita às penalidades aqui previstas.
O Usuário não poderá, em nenhuma hipótese, transmitir ou inserir qualquer conteúdo ou informação que
sejam contrários à legislação vigente, à moral, à ordem pública e a estes Termos e Condições, tais como
como: (i) indicação, promoção ou apologia a discriminação sexual, racial, religiosa ou a violação dos direitos
fundamentais e das liberdades reconhecidas pela legislação brasileira; (ii) indução ou incitação para atos
ilegais, violentos, degradantes, ou que conduzam a conclusões errôneas por inexatidão ou omissão; (iii)
conteúdo falso, ambíguo ou inexato, ou que infrinja direitos da EVNT ou de terceiros; (iv) material
pornográfico ou que for julgado pornográfico pela EVNT, a seu absoluto e exclusivo critério; (v) introdução
de vírus, spyware, ransomware e demais programas ou scripts nocivos e mal-intencionados na Plataforma,
bem como de outros elementos igualmente invasivos no conteúdo da Plataforma que possam introduzir
alterações nos sistemas informáticos, documentos eletrônicos ou arquivos de quem os acesse; (vi) utilizar a
Plataforma ou os Serviços oferecidos por meio dela para praticar quaisquer atos ilícitos ou ofensivos aos
bons costumes e a bom relacionamento com os demais Usuários.
A EVNT não se responsabiliza por qualquer infração destes Termos e Condições ou da legislação vigente,
mas se reserva o direito de rejeitar, bloquear ou excluir qualquer conta caso algum Usuário descumpra essas
disposições ou ameace fazê-lo, sem necessidade de notificação prévia. A EVNT ainda poderá denunciar essas
infrações às autoridades competentes se constatar a ocorrência ou possibilidade de ocorrência de crime ou
ilícito promovido por Usuário seja na Plataforma ou através desta, da forma que seja.
O Afiliado/Agência será única e exclusivamente responsável perante o Comprador e/ou terceiros e pelos
serviços prestados, incluindo, mas não se limitando à realização do Evento, disponibilidade dos espaços,
qualidade dos produtos e serviços, integridade, entrega, suporte (inclusive em relação ao pagamento),
cobrança, reembolso e por qualquer outro serviço acessório, isentando a EVNT integralmente de quaisquer
reclamações, incluindo, mas não se limitando, em razão de erros, má qualidade, incompatibilidades entre os

serviços adquiridos pelo Comprador na Plataforma e aquele executado ou oferecido pelo Afiliado/Agência e
por quaisquer outros assuntos correlatos a esses temas.
O Afiliado/Agência será única e exclusivamente responsável perante o Comprador em casos de ajuizamento
de ações judiciais, autuações e procedimentos administrativos ou extrajudiciais, e/ou reclamações de
qualquer natureza ou instância, por parte destes, de modo que o Afiliado/Agência é único e exclusivamente
responsável por perdas, danos e/ou falhas em qualquer parte ou nível da prestação dos serviços
eventualmente causados aos Compradores e pela correspondente reparação. Além disso, o Afiliado/Agência
deverá isentar a EVNT em caso de ação judicial, autuações e procedimentos administrativos ou extrajudiciais,
e/ou reclamações relacionadas a violações da Lei Geral de Proteção de Dados ou da Política de Privacidade
da EVNT que tenham sido causadas pelo Afiliado/Agência e/ou terceiros agindo em seu nome.
O Afiliado/Agência se compromete a defender, indenizar e isentar de qualquer responsabilidade a EVNT, sua
Plataforma, seus executivos, subsidiárias, afiliados, sucessores, prepostos, diretores, agentes, prestadores de
serviços, fornecedores e funcionários com relação a toda e qualquer reclamação, perda, dano, obrigação,
custos, dívidas ou despesas (incluindo, entre outros, honorários advocatícios e custas processuais) incorridas
em razão de: (i) mau uso e acesso da Plataforma; (ii) violação e/ou não observância de quaisquer dispositivos
destes Termos e Condições ou Contrato; (iii) violação de qualquer direito de terceiros, especialmente do
Comprador; (iv) violação de quaisquer dispositivos legais.
Responsabilidades da EVNT
A ÚNICA RESPONSABILIDADE DA EVNT É INTERMEDIAR O CONTATO ENTRE OS USUÁRIO NA PLATAFORMA.
A EVNT NÃO É RESPONSÁVEL PELAS BUSCAS, ORÇAMENTOS, EVENTOS, PELA QUALIDADE TÉCNICA,
EXPERIÊNCIA PRÉVIA OU AINDA PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELOS CLIENTES AOS
USUÁRIOS, SEJA NA PLATAFORMA OU FORA DELA.
Cada Usuário se responsabiliza integralmente por proteger seus equipamentos eletrônicos contra vírus,
malware, adware, ransomware, phishing e outros males disponíveis na internet, não tendo a EVNT qualquer
responsabilidade a este respeito.
Cada Usuário deve estar ciente de que ao clicar em determinados links na Nossa Plataforma, estes podem
ser direcionados para páginas de outras empresas fora do Nosso ambiente de hospedagem, onde as
informações coletadas estão fora do nosso controle. Os termos e condições e/ou aplicativos de terceiros não
estão abrangidas pelos presentes Termos e Condições e serão regulados exclusivamente por tais terceiros.
A EVNT não é responsável, portanto fica totalmente livre e indene,: (i) pelos atos praticados e/ou danos
causados a terceiros pelos Usuários no uso da Plataforma; (ii) por qualquer dano direto, indireto, incidental,
especial, consequencial ou punitivo que não tenha sido causado diretamente pela EVNT no âmbito de sua
responsabilidade pelos Serviços; (iii) por qualquer falha, fraude ou omissão cometida pelo Afiliado/Agência;
(iv) pela política de preços praticada pelo Afiliado/Agência; (v) pela venda, pelo Afiliado/Agência, de produtos
ilícitos e/ou em desacordo com a legislação aplicável ou ainda por serviços não prestados e/ou prestados de
maneira incorreta ou em desacordo com o contratado pelo Comprador ou com estes T&C; (vi) pelo
descumprimento de normas regulamentares pelo Afiliado/Agência, incluindo das condições sanitárias e
regulatórias adequadas; (vii) pela ausência de alvarás, licenças e registros perante as autoridades e órgãos
competentes; (viii) pela autenticidade e veracidade das informações, dados e documentos fornecidos pelo
Afiliado/Agência ou por quaisquer informações trocadas entre os Usuários; (ix) por eventual dificuldade de
acesso à Plataforma que não seja em decorrência de falha atribuída direta e exclusivamente à EVNT; (x) por
quaisquer danos ou prejuízos resultantes do uso não autorizado por terceiros dos dados de acesso à
Plataforma dos Usuários.

A EVNT não analisa o conteúdo das mensagens trocadas entre os Usuários e, portanto, não se responsabiliza
pelo teor das referidas mensagens, sendo cada qual única e exclusivamente responsável pelo que divulgar
por meio da Plataforma ao outro Usuário, respondendo, de forma integral e exclusiva por qualquer medida
judicial ou extrajudicial que venha a ser adotada em razão desse assunto.
A EVNT se reserva o direito de excluir e/ou suspender, sem prévio aviso e/ou justificativa, o acesso do
Afiliado/Agência que apresentar problemas demasiados em suas relações na Plataforma, infração às leis
brasileiras, ou que estejam em desacordo com estes Termos e Condições, Contrato e demais políticas e
instrumentos contratuais específicos celebrados com a EVNT e/ou a eles vinculadas. Tal suspensão e/ou
exclusão, caso ocorra, não gerará quaisquer direitos de reparação aos Usuários.
A EVNT envidará seus melhores esforços e recursos para manter a Plataforma em pleno funcionamento. No
entanto, a EVNT, seus executivos, subsidiárias, afiliados, sucessores, prepostos, diretores, agentes,
prestadores de serviços, fornecedores e funcionários e seus funcionários, não serão responsabilizados, em
nenhuma circunstância, por eventual dificuldade de acesso à Plataforma, por eventuais interrupções
temporárias decorrentes de dificuldades técnicas ou de manutenção, ou por outras razões quaisquer que
escapem do controle do time de tecnologia da EVNT, bem como por quaisquer danos, prejuízos ou perdas,
de qualquer forma causados aos Usuários por falhas na internet e por quaisquer vírus, cavalos de Troia,
worms ou outras rotinas de programação de computador que possam danificar, interferir adversamente ou
possam ser infiltrados nos equipamentos dos Usuários em decorrência do acesso à Plataforma ou como
consequência da transferência de dados, arquivos, imagens, textos ou qualquer outro conteúdo contidos nos
computadores, aparelhos e/ou dispositivos utilizados pelos Usuários para acessar a Plataforma.
A EVNT e seus funcionários se dedicam a prestar informações atualizadas e corretas na Plataforma, na medida
do possível, contudo não se responsabilizam por eventual desatualização e imprecisão de quaisquer
informações.
A EVNT não garante, de nenhuma forma, a utilização da Plataforma de forma ininterrupta ou isenta de erros
e não se responsabiliza por eventuais períodos de indisponibilidade experimentados pelos Usuários. Além
disso, a EVNT poderá realizar interrupções programadas, suspensões técnicas e/ou operacionais ou, ainda,
paradas para manutenção na Plataforma, a qualquer tempo, seja em caráter emergencial ou não.
NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI, A RESPONSABILIDADE TOTAL E ACUMULADA DA EVNT
ORIUNDA OU RELACIONADA A ESTES TERMOS E CONDIÇÕES E AOS SERVIÇOS, ESTEJA BASEADA EM
CONTRATO, ATO ILÍCITO, VIOLAÇÃO DE DEVER LEGAL OU EM OUTRA TEORIA JURÍDICA, SERÁ LIMITADA AO
VALOR LÍQUIDO RECEBIDO PELA EVNT A TÍTULO DE COMISSÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS NOS
ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES NO ÂMBITO DO CONTRATO.
Propriedade Intelectual
Os conteúdos, elementos e/ou ferramentas encontrados na Plataforma são de titularidade da EVNT ou a ela
licenciados, os quais ficam sujeitos aos direitos intelectuais de acordo com as leis brasileiras e tratados e
convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. Para os fins destes Termos e Condições,
conteúdos, elementos e/ou ferramentas encontrados na Plataforma compreendem, sem limitação, textos,
códigos-fonte, softwares, scripts, imagens gráficas, fotos, sons, músicas, vídeos, arquivos, ícones, desenhos,
layouts, algoritmos, recursos interativos e similares, marcas, marcas de serviços, logotipos, conjunto-imagem,
“look and feel” etc.
Os Usuários estão cientes de que não adquirem, em virtude da utilização da Plataforma, nenhum direito de
propriedade intelectual ou outros direitos exclusivos, incluindo patentes, desenhos, marcas, direitos autorais
ou quaisquer direitos sobre informações confidenciais ou segredos de negócio, sobre ou relacionados à
Plataforma ou parte dela, sendo todos os direitos de exploração comercial da Plataforma reservados à EVNT.

O Usuário está ciente de que em nenhuma hipótese lhe é permitido copiar, ceder, sublicenciar, vender, dar
em locação ou em garantia, reproduzir, doar, alienar de qualquer forma, transferir total ou parcialmente, sob
quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, a Plataforma, assim
como seus módulos, partes, manuais ou quaisquer informações a ele relativas. Fica proibido ao Usuário retirar
ou alterar, total ou parcialmente, os avisos de reserva de direito existentes na Plataforma, bem como praticar
engenharia reversa, descompilação ou desmontagem da Plataforma.
O Usuário deve estar ciente de que qualquer utilização indevida da Plataforma poderá representar violação
de direitos de propriedade intelectual da EVNT e estará sujeito às penalidades legais.
Condições gerais
A EVNT se resguarda o direito de modificar estes Termos e Condições a qualquer tempo, ainda que apenas
em partes. Cada Usuário está ciente e concorda que é de sua integral responsabilidade se manter atualizado
com as versões mais recentes dos Termos e Condições, que entrarão em vigor no mesmo momento de sua
publicação, devendo cada Usuário e Cliente proceder, imediatamente, ao cancelamento de sua conta caso
não concorde com as eventuais novas disposições.
Qualquer tolerância ou omissão da EVNT no exercício de suas prerrogativas estabelecidas nestes Termos e
Condições não constituirá novação ou renúncia, não afetando os seus direitos de exercê-las a qualquer
tempo.
Na hipótese de qualquer das disposições destes Termos e Condições virem a se tornar ilegal ou declarada
nula por decisão judicial transitada em julgado, todas as suas demais disposições continuarão vigorando e
produzindo os efeitos em sua integralidade.
Não se estabelece por força destes Termos e Condições qualquer tipo de vínculo trabalhista, societário, grupo
econômico e/ou joint venture, entre a EVNT, seus executivos, subsidiárias, afiliados, sucessores, prepostos,
diretores, agentes, prestadores de serviços, fornecedores e funcionários e os Usuários, incluídos seus
respectivos empregados, contratados, terceirizados, prepostos e demais colaboradores. A EVNT e seus sócios
negam expressamente e sempre impedirão a caracterização do Afiliado/Agência e seus respectivos
empregados, contratados, terceirizados, prepostos e demais colaboradores como sendo seus empregados,
prepostos, terceiros, representantes, sócios, parceiros ou subcontratados, não havendo quaisquer obrigações
de ordem fiscal, trabalhista e/ou previdenciária entre a EVNT e o Afiliado/Agência, os quais são legalmente
considerados independentes.
Estes Termos e Condições não estabelecem nenhum caráter de exclusividade entre a EVNT e o
Afiliado/Agência.
Estes Termos e Condições são regidos pelas leis vigentes na República Federativa do Brasil e pelo Contrato
celebrado entre a EVNT e o Afiliado/Agência. Para a eventual necessidade de resolução de conflitos
decorrentes desta Política, fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo – SP, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado.
Para dúvidas, críticas, reclamações, denúncias e sugestões, Usuário poderá entrar em contato por meio dos
seguintes canais: [inserir].
Última atualização: 27 de junho de 2022.

