TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
Os Termos e Condições de Uso abaixo se aplicam às funcionalidades da plataforma B2B
administrada pela LIQUIDASE SOLUÇÃO EM ESTOQUE EXCEDENTE LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.730.438/0001-47, com sede na rua Quinze de
Novembro, nº 4315, Loja 137, bairro Glória, Joinville/SC, CEP 89216-203, (“LIQUIDASE”),
proprietária e responsável pela operação da plataforma B2B.
Antes de iniciar a utilização da plataforma B2B da LIQUIDASE, é importante que o usuário leia
cuidadosamente estes termos e condições de uso (“Termos e Condições de Uso”).
Estes Termos e Condições de Uso são um contrato aceito pelo usuário no momento em que faz
uso da plataforma da LIQUIDASE ou websites pertencentes à LIQUIDASE, independentemente
de qualquer outra forma de aceitação. O Usuário deve estar ciente de que algumas das
ferramentas oferecidas pela LIQUIDASE poderão estar sujeitas a condições particulares, as
quais regerão o relacionamento dos envolvidos.
A aceitação destes Termos e Condições de Uso é requisito necessário e indispensável para a
utilização da plataforma, seus módulos e funcionalidades.
1.

DEFINIÇÕES

1.1.
As expressões definidas abaixo serão aplicadas aos seguintes termos, contemplando
seus eventuais anexos, aditivos e todos os demais documentos referentes ao uso dos nossos
serviços, tendo o seguinte significado:
Plataforma: Software de gestão e de comunicação eletrônica, disponibilizado pela LIQUIDASE
aos Usuários cadastrados pelas pessoas jurídicas, que pretendem realizar negócios,
diretamente entre si, com a intermediação financeira da LIQUIDASE e apoiada nos recursos
oferecidos pelas tecnologias disponíveis na Internet para Business to Business.
Comprador: Pessoa jurídica que realiza a aquisição de Produtos pela Plataforma da LIQUIDASE.
Vendedor: Pessoa jurídica que realiza a comercialização de Produtos pela Plataforma da
LIQUIDASE.
Usuário: Pessoa física que estiver vinculada a uma pessoa jurídica e que realizará a utilização
da Plataforma LIQUIDASE, através de identificação exclusiva e senha.
Produto: Toda mercadoria, estoque, insumos, peças, ferramentas, entre outros, que for
disponibilizada pelos Vendedores na plataforma, sendo que referido produto poderá ser novo,
remanufaturado (outlet), recondicionado, etc., o que será devidamente esclarecido pelo
Vendedor na oferta. Da mesma forma, deverá o Vendedor informar se o Lote ou Produto será
disponibilizado CIF (frete e seguro pagos pelo Vendedor) ou FOB (frete e seguro pagos pelo
Comprador).
Lote: conjunto de produtos disponibilizados via Plataforma para os Compradores.
Processo de Venda: Os Compradores poderão adquirir os Lotes ou Produtos oferecidos pelos
Vendedores, na Plataforma, exclusivamente por meio de LANCES ou promovendo um “Order
Now”, sendo que esse terá preferência sobre aquele e o pagamento se dará através da
Plataforma.

Lance: Durante determinado período de tempo, os eventuais Compradores interessados
poderão oferecer um valor (Lance) pelo Lote ou Produto disponibilizado pelo Vendedor, numa
espécie de leilão online, ficando visível na plataforma sempre o último maior valor ofertado.
Sendo que, caso não ocorra nenhum “Order Now”, após o término do período determinado
pelo Vendedor, o Comprador que tenha oferecido o maior Lance adquirirá o Lote ou Produto.
Order Now: Caso o Comprador possua interesse na AQUISIÇÃO IMEDIATA do Lote ou Produto
disponibilizado na plataforma, poderá promover um “Order Now”, que consistirá na oferta por
um valor pré-estabelecido na plataforma, superior ao valor inicial do leilão em
aproximadamente 20%, o qual aumentará conforme os lances realizados até o momento do
“Order Now”. A oferta do “Order Now” implicará na aquisição do Lote ou Produto (Arremate),
sem a necessidade de aguardar o resultado dos Lances.
Pagamento: o pagamento pelo Comprador será realizado exclusivamente na Plataforma,
conforme as opções disponibilizadas para cada Lote, que poderão incluir uma ou mais das
seguintes possibilidades: transferência bancária, cartão de crédito, cartão de débito ou boleto.
Após a confirmação pela transportadora da entrega do Lote ou Produto ao Comprador, os
recursos provenientes do Pagamento serão destinados ao Vendedor, líquidos da Comissão.
Comissão: Quando um Processo de Venda se concretizar pela Plataforma, o Vendedor pagará à
LIQUIDASE, em contrapartida à utilização da Plataforma, o valor correspondente a um
percentual de 15% do valor bruto final do Lote ou Produto. Deste valor da Comissão, a
LIQUIDASE emitirá nota fiscal ao Vendedor. Caso o Comprador resolva cancelar o negócio após
o término do Processo de Venda e recebimento do produto, por qualquer razão, ainda assim
será devida a Comissão à LIQUIDASE em contrapartida a utilização da Plataforma da
LIQUIDASE, sendo que o percentual incidente será considerado como se o Processo de Venda
tivesse sido concretizado.
2.

CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO E USO

2.1.
Aceite: O Usuário reconhece e concorda que a utilização da Plataforma implica na
mais alta compreensão, aceitação e vinculação automática aos presentes termos e condições,
independentemente de qualquer outro procedimento para aceitação. Caso tenha alguma
objeção a quaisquer itens, diretrizes, condições previstas neste documentos atual ou
futuramente ou caso por qualquer motivo, não se sinta satisfeito com a plataforma, você
poderá cessar imediatamente o uso.
2.2.
Responsabilidade: O Usuário reconhece e aceita que o uso da Plataforma será feito por
sua exclusiva conta, risco e responsabilidade, e se compromete a utilizar a Plataforma e todas
as suas ferramentas e funcionalidades de acordo com a legislação vigente, a moral, a ordem
pública, estes termos e condições que, conforme o caso, sejam aplicáveis, abstendo-se de
utilizar a plataforma para realizar atividades ilícitas, imorais ou que de qualquer forma
atentem contra direitos de terceiros.
2.3.
Limitações: Os serviços da LIQUIDASE são direcionados exclusivamente para pessoas
jurídicas, sendo que os Usuários cadastrados deverão ter a idade legal exigida para fazer
negócios, conforme previsto na legislação vigente.
2.4.
Modificações: Sem aviso prévio a LIQUIDASE poderá alterar parcial ou totalmente os
termos e condições de uso. A LIQUIDASE comunicará, de forma visível, as alterações
realizadas. O uso continuado dos serviços oferecidos pela LIQUIDASE implica a aceitação pelos

Usuários dos termos e condições atualizados que lhe sejam aplicáveis. Caso contrário, se o
Usuário não estiver de acordo com as alterações, deverá terminar imediatamente de usar os
serviços da LIQUIDASE.
2.5.
Legislação Aplicável: Todos os Processos de Venda realizados pela Plataforma da
LIQUIDASE serão regidos pelas normas contidas no Código Civil, sendo que o Comprador, ao
utilizar a Plataforma, declara e reconhece que o Código de Defesa do Consumidor não será
aplicado às transações comerciais realizadas, por não se tratar de uma relação de consumo.
2.6.
Vedações: O Usuário se compromete a não transmitir, introduzir, difundir ou colocar à
disposição de terceiros qualquer tipo de material ou informação (dados de conteúdo,
mensagens, desenhos, arquivos de som e imagem, fotografias, software, etc.) que sejam
contrários à legislação vigente, à moral, à ordem pública, aos presentes termos e condições, às
políticas da LIQUIDASE e, conforme o caso, à condições particulares definidas.
3.

DEVERES DOS COMPRADORES E VENDEDORES

3.1.
Somente poderão realizar o cadastro na Plataforma da LIQUIDASE, as pessoas
jurídicas, regularmente inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda – CNPJ/MF, sendo que o cadastro deverá ser realizado pelo representante legal da
pessoa jurídica e/ou pessoa que contenha poderes para tal, mediante apresentação da devida
documentação. Caso o cadastro na Plataforma seja autenticado através de certificado digital,
será dispensada a apresentação de documentos comprobatórios de poderes específicos.
3.2.
Somente será permitido um cadastro por CNPJ, sendo que eventuais filiais deverão ser
informadas quando do cadastro da matriz. Caso seja realizado mais de um cadastro para o
mesmo CNPJ, o cadastro mais antigo será removido da Plataforma, a qualquer tempo, sem
prévio aviso.
3.3.
Ao ter seu cadastro aprovado pela LIQUIDASE, a pessoa jurídica poderá realizar tanto a
venda, quanto a compra de Produtos pela Plataforma, sendo que a condição de Comprador ou
Vendedor será definida conforme cada operação eventualmente realizada na Plataforma.
3.4.
O Comprador e o Vendedor deverão manter seus respectivos cadastros
permanentemente atualizados na Plataforma. Sendo que o Vendedor ainda deverá manter
sempre atualizadas as informações sobre o Produto que for oferecido na Plataforma.
3.5.
O Vendedor responderá, de modo direto ou indireto, pelas informações por ele
prestadas, referente aos Produtos oferecidos na Plataforma, comprometendo-se, quando
aplicável, pela quantidade e qualidade dos produtos que possa vir a oferecer através da
LIQUIDASE.
3.6.
O Vendedor não deverá veicular, divulgar e/ou comercializar na Plataforma quaisquer
Produtos considerados ilegais nos termos da legislação brasileira.
4.

DIREITOS E DEVERES DA LIQUIDASE

4.1.
A LIQUIDASE se reserva o direito de aceitar o pedido de inclusão de cadastro na
Plataforma somente após ter realizado a devida confirmação dos dados informados pela
pessoa jurídica.

4.2.
A LIQUIDASE poderá realizar o cancelamento ou suspensão temporária do cadastro do
Comprador ou do Vendedor, caso esses deixem de atender a quaisquer dos requisitos exigidos
por esses termos e condições. Poderá ainda haver o cancelamento ou suspensão temporária
do cadastro, caso o Comprador ou Vendedor receba alguma reclamação ou denúncia de outro
Usuário, até que sejam apuradas as alegações de todas as partes envolvidas.
4.3.
A LIQUIDASE deverá empenhar seus melhores esforços para assegurar e desenvolver a
qualidade da Plataforma, realizando revisões periódicas de usabilidade e segurança.
4.4.
Após a aprovação do cadastro na Plataforma, e cumpridos todos os requisitos exigidos,
a LIQUIDASE deverá franquear amplo acesso aos Usuários autorizados pelo
Comprador/Vendedor, permitindo a aquisição ou divulgação de Produtos, salvo se ocorrer
qualquer das hipóteses de suspensão ou cancelamento previstas neste instrumento.
5.

ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE

5.1.
A LIQUIDASE e seus representantes não serão responsáveis por eventuais perda de
lucros, perda de receita, perdas financeiras ou ainda por danos diretos, indiretos, ou morais
sofridos pelos Usuários da Plataforma.
5.2.
Na máxima extensão permitida por lei, a responsabilidade total da LIQUIDASE e de
seus representantes, para qualquer reclamação sobre estes termos, incluindo quaisquer
garantias implícitas ou explicitas, ficará limitada aos valores que tenham sido eventualmente
pagos para a LIQUIDASE pela utilização da Plataforma. Em todos os casos, a LIQUIDASE não
será responsável por qualquer perda ou dano que não seja razoavelmente previsível.
5.3.
A LIQUIDASE não terá obrigação de realizar personalizações ou novos
desenvolvimentos na sua plataforma por solicitações específicas. Em caso de solicitação de
novos desenvolvimentos, a LIQUIDASE poderá submeter ao solicitante um orçamento
específico de prestação de serviço.
5.4.
É de responsabilidade da LIQUIDASE a realização da manutenção preventiva e
corretiva de sua Plataforma, contudo, a LIQUIDASE não será responsável por qualquer
descontinuidade de seus serviços que sejam decorrentes de queda de fornecimento de
serviços causada por terceiros, incluindo concessionárias de eletricidade ou telecomunicações,
ou por falhas em componentes de comunicação, falhas na rede mundial de computadores
(Internet), falhas ou problemas de compatibilidade com produtos ou serviços de terceiros,
problemas imprevisíveis relativos à tecnologia empregada, contaminação por vírus, queda
causada por casos fortuitos ou de força maior, ou, ainda, por problemas técnicos no acesso à
internet ou outros recursos informáticos do usuário.
5.5.

A LIQUIDASE também não será responsável:

5.5.1.
Por qualquer conteúdo recebido ou transmitido através de sua plataforma
pelos Usuários nela cadastrados ou por terceiros, ou pelo uso indevido das informações
disponibilizadas através da sua Plataforma, para quaisquer fins.
5.5.2.
Pelas obrigações dos Usuários, seja de natureza fiscal, trabalhista ou
relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor ou de qualquer outra natureza (cível,
penal), decorrentes das transações originadas na Plataforma da LIQUIDASE, que serão
exclusivamente responsabilidades do Vendedor e do Comprador, na forma da legislação
vigente.

5.5.3.
Pelas transações comerciais, pela escolha do Vendedor, pelos Produtos, seja
quanto à qualidade, quantidade, procedência, garantias, entre outros.
5.6.
A LIQUIDASE não realiza avaliação ou filtro sobre os Produtos oferecidos pelos
Vendedores e não se responsabiliza por todas as questões envolvendo negociações e compras
efetuadas na sua Plataforma, entre os Compradores e os Vendedores. Dessa maneira, a
Plataforma LIQUIDASE destina-se a ser uma ferramenta destinada à área de compras, sem que
haja responsabilidade da LIQUIDASE a respeito de eventuais vícios ou defeitos existentes nos
Produtos, que deverão ser verificadas diretamente com o Vendedor.
5.7.
A LIQUIDASE também não será responsável pela entrega do Produto, sendo que
eventuais despesas de logística, assim como a modalidade do frete a ser eleito (CIF ou FOB),
deverão ser informadas pelo Vendedor na descrição do Lote ou Produto, e deverão ser levados
em consideração no Processo de Venda.
6.

PRIVACIDADE E DIREITOS AUTORAIS

6.1.
A LIQUIDASE adota todas as medidas de segurança adequadas de proteção contra
acesso, alteração, divulgação ou destruição não autorizada dos dados. Essas medidas incluem
análises internas de práticas de coleta, armazenamento e processamento de dados e medidas
de segurança, incluindo criptografia e medidas de segurança físicas apropriadas para proteção
contra o acesso não autorizado a sistemas de armazenamento de dados pessoais. Todos os
dados informados ou coletados pela plataforma da LIQUIDASE, são armazenados em um
banco de dados reservado e com acesso restrito a pessoas habilitadas, que são obrigadas, por
contrato, a manter a confidencialidade das informações e não as utilizar inadequadamente.
6.2.
A LIQUIDASE responderá as notificações de alegação de violação de direitos autorais e
encerrará contas de infratores reincidentes de acordo com os procedimentos estabelecidos na
Lei nº 9.610/98.
6.3.
Os Vendedores e Compradores, enquanto estiverem usando a plataforma da
LIQUIDASE, autorizam que seu nome e logomarca sejam divulgados pela LIQUIDASE como
referência.
6.4.
Por mais que a LIQUIDASE procure assegurar a proteção aos dados fornecidos pelos
Usuários, nenhum sistema de segurança é completamente impenetrável aos ataques de
terceiros como "hackers" ou "crackers". Sendo assim, a LIQUIDASE não tem como garantir
segurança absoluta do banco de dados e nem pode garantir que as informações pessoais de
identificação que o Usuário forneceu não possam ser interceptadas quando a transmissão é
feita pela Internet. A LIQUIDASE não responderá por prejuízos que possam advir do
vazamento das informações pessoais por violação ou quebra das barreiras de segurança de
internet por terceiros como "hackers" ou "crackers".
6.5.
Os Usuários se comprometem a comunicar à LIQUIDASE por meio dos canais de
comunicação disponibilizados, sobre o extravio, perda, furto ou roubo das senhas de acesso à
plataforma da LIQUIDASE imediatamente após o conhecimento do fato.
6.6.
Os Usuários não poderão disponibilizar, sob nenhuma hipótese, o acesso à Plataforma
da LIQUIDASE a terceiros não contemplado neste documento.
6.7.
O uso comercial da expressão “LIQUIDASE” como marca, nome empresarial ou nome
de domínio, bem como os conteúdos das telas relativas aos serviços da LIQUIDASE bem como,

bancos de dados, redes, arquivos que permitem ao usuário acessar e usar sua conta são
propriedade da LIQUIDASE e estão protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito
autoral, marcas, patentes, modelos e desenhos industriais. O uso indevido e a reprodução
total ou parcial dos referidos conteúdos são proibidos, salvo autorização prévia e expressa por
escrito da LIQUIDASE.
6.8.
Fica ainda expressamente vedada ao Usuário realizar engenharia reversa,
reengenharia, descompilação e/ou decomposição do software da LIQUIDASE, exceto e tão
somente se expressamente autorizada pela LIQUIDASE.
7.

FALHAS NO SISTEMA

7.1.
A LIQUIDASE não se responsabilizará por quaisquer danos, prejuízos ou perdas
sofridos pelos Usuários em razão de falhas na internet, no sistema ou no servidor utilizado
pelos Usuários, decorrentes de condutas de terceiros, caso fortuito ou força maior.
7.2.
A LIQUIDASE também não será responsável por qualquer vírus que possa atacar o
equipamento do Usuário em decorrência do acesso, utilização ou navegação na internet ou
como consequência da transferência de dados, arquivos, imagens, textos, vídeos ou áudios.
8.

CONFIDENCIALIDADE

8.1.
Todas e quaisquer informações não públicas obtidas de qualquer forma por qualquer
das partes ou seus empregados relacionada ou decorrente do fornecimento ou utilização da
plataforma da LIQUIDASE, incluindo, mas não limitado a segredos comerciais, procedimentos,
softwares e outros dados de propriedade industrial, pesquisas, informações e documentos a
eles relacionados, serão consideradas informações confidenciais e sigilosas.
8.2.

As restrições previstas na Cláusula 6.1 não se aplicarão a informações que:

8.2.1.
Sejam ou se tornem de domínio público.
8.2.2.
Sejam desenvolvidas de forma independente por terceiro fora do âmbito deste
documento.
8.2.3.
Devam ser divulgadas em razão de lei ou regulamento aplicável ou de ordem
emanada de Tribunal ou autoridade administrativa competente.
8.3.
Os usuários concordam em manter sigilo sobre e não divulgar tais informações a
terceiros ou utilizar tais informações para qualquer fim que não aquele contemplado neste
documento e a instruir cada um de seus empregados, afiliadas e representantes que possam
ser expostos a tais informações confidenciais e sigilosas sobre suas obrigações de
confidencialidade de acordo com esta cláusula, observado o prazo de 5 (cinco) anos.
9.

DESPESAS E PAGAMENTOS

9.1.
O Vendedor concorda em pagar à LIQUIDASE o valor correspondente à Comissão
prevista na Cláusula 1, devido pela utilização da Plataforma. Sendo que a LIQUIDASE se reserva
o direito de modificar, aumentar ou excluir os percentuais e tarifas vigentes a qualquer
momento, devendo comunicar com antecedência de 30 (trinta) dias acerca de aumentos ou
cessação de gratuidades. Tais alterações não vigorarão em relação às negociações e anúncios e
já iniciados na data em que referidas alterações forem publicadas.

9.2.
O pagamento pelos Produtos adquiridos se dará através da Plataforma da LIQUIDASE,
que disponibilizará as modalidades de pagamento por cartão de crédito e/ou boleto bancário,
sendo que a realização de pagamento parcelado deverá ser previamente autorizada pelo
Vendedor.
9.3.
No caso de atraso no pagamento do boleto gerado, o Processo de Venda do respectivo
Lote ou Produto será cancelado, não gerando qualquer obrigação entre Comprador e
Vendedor e entre cada um destes e a LIQUIDASE.
9.4.
No caso de cancelamento da compra, após o Processo de Venda estar finalizado, o
Vendedor e o Comprador deverão comunicar a LIQUIDASE imediatamente, para que essa
inicie os procedimentos para estorno do pagamento, sendo que o pagamento da Comissão
pelo Vendedor ainda será exigível pela LIQUIDASE.
10.

DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. O Usuário declara-se ciente que, se qualquer disposição deste documento for
considerada inválida ou inexequível, tal trecho deverá ser interpretado de acordo com a lei
aplicável, para refletir, na medida do possível, a intenção original das partes, sendo que as
demais disposições permanecerão em pleno vigor e efeito.
10.2. Eventual falha em exigir quaisquer direitos ou disposições do presente documento não
constituirá renúncia, sendo que a LIQUIDASE sempre poderá exercer regularmente seu direito,
dentro dos prazos legais.
10.3. Todas as notificações e comunicações que o usuário deseje encaminhar à LIQUIDASE,
incluindo reclamações de violação de propriedade intelectual, serão consideradas eficazes,
para todos os efeitos, quando forem realizadas por meio das funções destinadas a tal fim no
seguinte endereço: sac@liquidase.com
10.4. As notificações e comunicações por parte da LIQUIDASE, por sua vez, serão
consideradas válidas quando realizadas por qualquer informação de contato indicada pelo
usuário quando do seu cadastro.
10.5. Esses termos e condições de uso serão regidos, interpretados e executados de acordo
com as leis da República Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas leis
com leis de outros estados ou países, sendo competente o Foro da Comarca de Joinville/SC
para dirimir qualquer dúvidas ou conflitos decorrente deste instrumento.
10.5.1.
O Usuário consente, expressamente, com a competência desse juízo, e
renuncia, neste ato, à competência de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja
ou venha a ser.
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