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Equipe IntelPro Consultoria Empresarial 

Antes que você comece a usufruir de nossos serviços, queremos garantir que você entenda 

como nosso site funciona. 

Este site e todo o seu conteúdo (o “Site”) é operado pela INTELPRO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA (INTELPRO), pessoa jurídica de direito privado, com contrato social 

devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo e inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ- MF sob nº 40.463.117/0001-26. Todos os direitos 

reservados. 

Estes Termos de Uso são válidos para quaisquer informações, textos, imagens e outros 

materiais, ou seja, quaisquer conteúdos que sejam inseridos (upload), baixados (download) ou 

que estejam ligados aos Serviços oferecidos pela INTELPRO. 

1. Serviços 

O conteúdo das páginas deste site é meramente informativo, ou seja, para sua informação 

geral. Os Serviços são oferecidos por meio da Plataforma se resumem ao agendamento de 

reuniões para apresentação dos serviços ofertados e download de materiais de apoio ofertados 

na plataforma.  Só há coleta de dados a partir do cadastro, ou agendamento de reuniões, 

conforme disposto em nossa política de privacidade. 

2. Da aceitação 

A aceitação destes termos de uso é indispensável à utilização do site e dos serviços oferecidos 

pela plataforma. Todos os usuários deverão ler estes termos de uso, entende-los e aceita-los, 

haja vista que, a utilização do site e da plataforma implica na aceitação total destes termos de 

uso. Caso você não concorde com alguma disposição aqui presente, não utilize o site e a 

plataforma ou contrate os serviços. 

A aceitação destes Termos de Uso implica na aceitação da Política de Privacidade, parte 

integrante e indissociável destes Termos de Uso, que trata da coleta, uso, armazenamento, 

tratamento, segurança e controle de dados pessoais dos usuários, e pode ser encontrada na 

Plataforma é direcionado exclusivamente (i) aos usuários maiores de 18 (dezoito) anos, 

residentes e domiciliados no Brasil, que possuam plena capacidade legal para sua utilização; e 
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(ii) às sociedades em situações regular, legalmente constituídas e existentes de acordo com a 

legislação aplicável (os “Usuários”).  

3. Do cadastro 

Para o agendamento de reuniões, ou acesso ao material de apoio ofertado, é imprescindível o 

Usuário realize um cadastro prévio onde forneça voluntariamente informações sobre si, tais 

como: nome, sobrenome, e-mail, nome da empresa o qual faz parte, telefone fixo, celular, data 

de nascimento, endereço e outras informações necessárias (as “Informações Pessoais”).  

Mediante a realização do cadastro o usuário declara que as Informações Pessoais fornecidas 

são fiéis e verdadeiras e compromete-se a manter seus dados sempre atualizados, bem como 

garante expressamente ser plenamente capaz, podendo exercer e usufruir livremente dos 

serviços e produtos. O usuário deverá fornecer um endereço de e-mail válido, através do qual o 

site realizará todas as comunicações necessárias. 

4. Propriedade Intelectual 

Sujeito a estes Termos de Uso, a INTELPRO concede ao Usuário uma licença limitada, 

temporária, não exclusiva e não transferível para usar a Plataforma e o Site somente naquilo 

que seja estritamente necessário para o cumprimento das obrigações e fruição dos direitos 

dispostos nestes Termos de Uso. 

Todos os direitos relativos ao Site e à Plataforma, bem como as suas funcionalidades, são de 

titularidade da INTELPRO, inclusive no que diz respeito todos os direitos de propriedade 

intelectual relacionados aos seus textos, imagens, gráficos, marcas, layouts, códigos, bases de 

dados e demais conteúdos produzidos direta ou indiretamente pela INTELPRO (“Direitos de 

Propriedade Intelectual”). É expressamente proibida a utilização indevida de quaisquer 

conteúdos ou marcas apresentadas no Site e na Plataforma. 

Os Direitos de Propriedade Intelectual são protegidos pelas leis de direitos autorais e de 

propriedade industrial. É proibido usar, copiar, reproduzir, modificar, traduzir, publicar, 

transmitir, distribuir, executar, fazer o upload, exibir, licenciar, vender ou explorar os Direitos de 

Propriedade Intelectual para qualquer finalidade. Nenhuma cópia, distribuição, engenharia 

reversa, exibição da Plataforma, do Site e/ou dos Direitos de Propriedade Intelectual devem ser 

entendidos como restrição ou renúncia dos direitos de propriedade intelectual da INTELPRO. 

Qualquer utilização dos Direito de Propriedade Intelectual só poderá ser feita mediante prévia e 

expressa autorização da INTELPRO. O Usuário assume toda e qualquer responsabilidade, de 
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caráter civil e/ou criminal, pela utilização indevida e não autorizada dos Direito de Propriedade 

Intelectual. 

Qualquer sugestão, solicitação de melhorias, recomendações ou outras ideias fornecidas pelo 

Usuário à INTELPRO, relacionadas com o funcionamento da Plataforma, não conferirá ao 

Usuário qualquer direito de titularidade sobre as funcionalidades eventualmente 

implementadas pela INTELPRO, de forma que o Usuário não terá qualquer direito de retenção, 

uso ou indenização. 

5. Alteração destes Termos de Uso 

A INTELPRO está sempre fazendo atualizações para melhorar as funcionalidades da Plataforma. 

 Por esse motivo, estes Termos de Uso podem ser alterados, a qualquer tempo e a exclusivo 

critério da INTELPRO a fim de refletir os ajustes realizados na Plataforma.  

A INTELPRO solicita que o Termo de Uso seja sempre verificado pelo Usuário ao acessar o Site 

ou a Plataforma. 

 Caso o Usuário não concorde com as novas disposições dos Termos de Uso, o Usuário poderá, 

a seu exclusivo critério, rejeitá-lo, mas, infelizmente, isso significa que o Usuário não poderá 

mais ter acesso à Plataforma e fazer uso de suas funcionalidades. Se de qualquer maneira o 

Usuário continuar a fazer uso da Plataforma, mesmo após a alteração dos Termos de Uso, isso 

significa que o usuário concorda com todas as modificações. 

6. Outras Disposições. 

Estes Termos de Uso não criam qualquer outra modalidade de vínculo entre os Usuários e a 

INTELPRO, inclusive, sem limitação, sociedade, joint-venture, mandato, representação, parceria, 

consórcio, associação, formação de grupo econômico, vínculo empregatício ou similar. A 

INTELPRO permanecerá uma entidade independente e autônoma. 

A omissão ou tolerância da INTELPRO em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições 

aqui definidos não constituirá, em nenhuma hipótese, em novação ou renúncia, nem impedirá 

que a INTELPRO cobre esses direitos a qualquer tempo. 

Os cookies são um pequeno arquivo adicionado ao seu dispositivo ou computador 

quando você visita as Páginas da INTELPRO, e são amplamente utilizados para fazer os 

sites funcionarem, ou funcionarem de forma mais eficiente, bem como para fornecer 
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uma experiência personalizada de acesso e fornecer informações aos proprietários do 

site. A forma como utilizamos os Cookies consta da nossa Política de Privacidade. 

Os itens descritos no presente instrumento poderão sofrer alterações, unilateralmente e a 

qualquer tempo, por parte da INTELPRO para adequar ou modificar os serviços, bem como para 

atender novas exigências legais. As alterações serão veiculadas, e o usuário poderá optar por 

aceitar o novo conteúdo ou por cancelar o uso dos serviços.. 

O Usuário poderá entrar em contato direto com a INTELPRO através do ícone 'Dúvidas’ 

disponível no Site, ou por meio dos seguintes canais de comunicação: 

Além do presente Termo, o usuário deverá consentir com as disposições contidas na respectiva 

Política de Privacidade a ser apresentada a todos os interessados dentro da interface da 

plataforma. 

Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento será aplicado 

integralmente o Direito brasileiro.  

Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca em que se encontra a sede 

da empresa. 

Endereço Postal: Rua Amadeu Gianotti n°  55 – São Bernardo do Campo – São Paulo  

- e-mail: contato@intelpro.com.br 

 O horário de atendimento é de segunda à sexta feira das 9h às 18h. 

 

Fique sempre atento à Politica de Privacidade de Dados das Empresas 

com as quais você se relaciona.  

Proteja seus dados! 
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