
Termos	e	Condições	do	Usuário	

	

TERMOS	E	CONDIÇÕES	DO	USUÁRIO	

Estes	termos,	bem	como	as	condições	de	uso	celebrado	entre	você,	usuário	e	a	CROTALIC	
TECNOLOGIAS	E	INTERMEDIAÇÃO	DE	NEGÓCIOS	LTDA	-	ME,	CNPJ	27.261.723/0001-09,	
MY	 PHARMA,	 localizada	 na	 cidade	 de	 Cascavel-PR	 na	 rua	 13	 de	 maio,	 nº	 2096,	
www.mypharma.com.br,	comercial@mypharma.net.br,	será	regido	mediante	as	seguintes	
cláusulas	e	condições,	que	são	aceitas	por	ambas	as	partes	como	condição	negocial	que	se	
encontra	como	cláusula	resolutiva	da	utilização	do	sistema.		

Bem	-	vindo	a	MYPHARMA	

CLÁSULA	PRIMEIRA	-	OBJETO	E	DEFINIÇÕES	DOS	SERVIÇOS	CONTRATADOS	

PARÁGRAFO	ÚNICO.	Nossos	serviços	servem	ao	usuário	do	lado	que	possibilita	a	criação	
de	 uma	 loja	 virtual,	 qual	 comercializará	 produtos	 do	 seu	 estabelecimento,	 criando	 à	
ferramenta	que	possibilitará	a	 sua	empresa	a	 comercialização	online	dos	 seus	produtos,	
conforme	as	diretrizes	do	contrato	social.	

CLÁSULA	SEGUNDA	-	FUNCIONAMENTO	DA	PLATAFORMA	

§1º.	O	sistema	inicia-se	a	partir	da	utilização	da	plataforma,	a	geração	de	login,	uma	senha	
e	 o	 acesso	 ao	 serviço	 ao	 usuário,	 conforme	 o	 e-mail	 fornecido,	 com	 as	 funcionalidades	
estabelecidas	de	acordo	com	a	escolha	realizada	no	próprio	sistema.	O	usuário	terá	acesso	
às	funcionalidades	do	sistema,	incluindo	uma	relação	básica	de	produtos	conforme	o	banco	
de	dados	da	MYPHARMA,	cabendo-lhe	a	configuração	inicial	do	estoque,	produtos	e	outros	
dados	pertinentes	àatividade	comercial.	Não	serão	fornecidas	senhas	por	telefone,	e-mail	
ou	fax,	toda	comunicação	deve	ser	realizada	online	através	dos	meios	disponibilizados,	o	
usuário	poderáalterar	a	senha	após	o	primeiro	acesso;		

§2º.	 O	 USUÁRIO	 deverá	 possuir	 acesso	 a	 internet	 para	 o	 envio	 e	 recebimento	 das	
informações,	que	serão	transmitidas	de	maneira	segura	de	acordo	com	as	regras	técnicas	
pertinentes.		

§3º.	O	USUÁRIO	tem	plena	consciência	e	concorda	que	não	há	responsabilidade	pela	boa	
manutenção	da	rede	mundial	de	computadores	(internet),	que	pode	haver	interrupções	e	
atrasos	 na	 troca	 de	 informações,	 neste	 caso,	 sem	 que	 seja	 atribuído	 responsabilidade	 a	
qualquer	 das	 partes	 relacionadas,	 recomendando-se	 a	 realização	 de	 depuração	 de	 bugs	
sobre	os	equipamentos	utilizados	pela	empresa.		

CLÁUSULA	 TERCEIRA	 –	 DO	 MÉTODO	 DE	 INTEGRAÇÃO	 E	 GARANTIA	 DE	
DISPONIBILIDADE	DO	SERVIÇO	

§1º.	A	MYPHARMA	compromete-se	a	garantir	a	estabilidade	dos	seus	serviços	durante	a	
vigência	da	adesão,	exclusivamente	no	que	tange	as	suas	obrigações.	

§2º.	 A	 MYPHARMA	 ressalta	 novamente	 que	 problemas	 externos,	 como	 falhas	 na	
convergência	 das	 informações	 contidas	 no	 sistema	 fornecidas	 pelo	 usuário	 até	 a	 sua	
atualização	 na	 plataforma,	 promovidas	 pelo	 sistema	 de	 integração	 entre	 estes,	 quando	
geradas	 por	 bugs	 ou	 interrupção/diminuição	 de	 velocidade	 da	 internet	 não	 são	 de	 sua	



responsabilidade	exclusiva,	não	havendo	em	que	se	falar	em	indenização	ou	restituição	por	
parte	da	MYPHARMA.	

§3º.	Constitui	direito	do	USUÁRIO,	em	caso	de	falha	na	prestação	ou	interrupção	do	sistema	
desde	 que	 por	 culpa	 exclusiva	 do	 fornecedor,	 descontar	 de	 maneira	 proporcional	 os	
valores	referentes	ao	prazo	em	que	o	sistema	esteve	fora	do	ar,	ressalvada	previsão	contida	
na	Cláusula	Quarta	§2º,	qual	 trata	da	hipótese	de	 inadimplemento	do	usuário,	quando	a	
suspensão	não	acarretará	nenhum	ônus	a	MYPHARMA.			

§4.	 A	 MYPHARMA	 ressalta	 que	 não	 poderá	 ser	 responsabilizada	 e	 nem	 penalizada	 por	
eventuais	atrasos	ou	intercorrências	na	liberação	e	uso	do	aplicativo	online	que	decorram	
de	 situações	 que	 envolvam	 o	 esforço	 exclusivo	 da	 empresa	 de	 serviço	 de	 distribuição	
digital/loja	oficial	de	aplicativos	(Google	Play).		

CLÁUSULA	QUARTA	–	USO	E	PAGAMENTO	

§1º.	O	valor	a	ser	cobrado	pelo	serviço	constará	no	site	da	empresa,	bem	como	em	um	e-
mail	enviado	de	forma	detalhada	ao	usuário,	sendo	cobrado	o	valor	de	acordo	com	o	serviço	
prestado,	eventuais	alterações	deverão	ser	realizadas	através	de	termos	aditivos.	O	método	
de	pagamento	será	escolhido	na	plataforma	virtual.		

§2º.	Em	caso	de	atraso	de	pagamento	por	tempo	superior	a	15	(quinze)	dias	é	facultada	a	
suspensão	ou	a	resolução	do	contrato	dos	serviços	por	parte	da	MYPHARMA,	sem	prejuízo	
da	cobrança	das	parcelas	em	atraso,	bem	como	das	vincendas,	e	ainda	com	aplicação	de	
penalidade	com	valor	de	10%	(dez	por	cento)	sobre	o	valor	integral	do	débito.		

CLÁUSULA	QUINTA	-	DO	TRATAMENTO	DOS	DADOS		

§1º.	 A	 MYPHARMA	 declara	 e	 garante	 que	 toda	 e	 qualquer	 operação	 de	 coleta,	 uso,	
Tratamento	 e	 armazenamento	 de	Dados	 Pessoais	 será	 realizada	 sempre	 utilizando	 uma	
Base	 Legal	 válida	 para	 tal	 Tratamento,	 podendo	 ser,	 por	 exemplo,	 por	 meio	 do	
consentimento	livre,	informado	e	inequívoco	do	Titular	dos	Dados	Pessoais,	exclusivamente	
para	 a	 realização	 de	 finalidades	 determinadas,	 ou	 mesmo	 por	 meio	 da	 necessidade	 do	
atendimento	de	interesse	legítimo	da	MYPHARMA	e/ou	do	usuário	e/ou	de	terceiros	com	
quem	 a	 MYPHARMA	 e/ou	 o	 usuário	 mantenha	 relação	 jurídica,	 desde	 que	 dentro	 das	
legítimas	expectativas	dos	respectivos	Titulares	dos	Dados	Pessoais	objeto	do	Tratamento.	

§2º.	 A	 MYPHARMA	 compromete-se	 a	 incluir,	 em	 suas	 políticas	 de	 privacidade	 ou	
documentos	 similares,	 referências	 claras	 e	 adequadas	 no	 que	 se	 refere	 a	 coleta,	 uso	 e	
Tratamento	 de	 Dados	 Pessoais,	 bem	 como	 as	 condições	 do	 seu	 Tratamento,	
armazenamento,	práticas	de	segurança	da	informação	e	compartilhamento	com	terceiros,	
em	 estrita	 conformidade	 com	 a	 legislação	 aplicável,	 comprometendo-se	 ainda	 a	 incluir	
referência	ao	compartilhamento	de	Dados	Pessoais	com	o	usuário,	bem	como	à	política	de	
privacidade	do	usuário,	caso	aplicável.	

CLÁUSULA	SEXTA	–	DURAÇÃO	

§1º.	Os	termos	e	condições	perduram	enquanto	durar	a	utilização	do	sistema	nas	cláusulas	
comerciais	exceto	nas	cláusulas	que	expressamente	mencionarem	o	contrário,	podendo	sua	
renovação	ocorrer	mensal,	trimestral	ou	anual,	conforme	método	escolhido	no	sistema	da	
empresa,	podendo	ser	rescindido	a	qualquer	momento	no	primeiro	sistema	mensal	através	
da	própria	plataforma	e	após	esgotado	o	prazo	de	um	ano	na	modalidade	anual.		

§2º.	No	plano	anual,	escolhido	pelo	usuário,	o	contrato	possui	duração	de	12	meses	a	contar	
da	sua	assinatura,	sendo	renovado	automaticamente	pelo	mesmo	período	se	nenhuma	das	



partes	 se	 manifestar	 de	 forma	 contrária	 em	 até	 30	 dias	 antes	 do	 término	 da	 relação	
contratual.	

§3º.	 O	 reajuste	 das	 mensalidades/anualidades	 ocorrerá	 de	 acordo	 com	 o	 contrato	
selecionado	 e	 a	 situação	 mercadológica	 envolvida	 para	 disponibilização	 do	 serviço,	
podendo	ter	seus	valores	adequados	de	maneira	anual	e	pontual,	sendo	estes	os	fatores	a	
serem	 considerados:	 O	 preço	 do	 dólar,	 a	 possı́vel	 elevação	 do	 preço	 das	 ferramentas	
utilizadas	 na	 operação	 ou	 ainda	 a	 própria	 inflação.	 Ademais,	 a	MYPHARMA	garante	 sua	
estabilidade	durante	o	prazo	convencionado.		

CLÁSULA	SÉTIMA	–	REPONSABILIDADES	

§1º.	A	MYPHARMA	não	é	fornecedora	de	produtos	ou	serviços,	sua	missão	é	aproximar	as	
necessidades	 do	 CONSUMIDOR	 e	 FORNECEDOR	 com	 a	 maior	 facilidade	 possível,	 sem	
intermediar	a	negociação,	 sendo	a	MYPHARMA	 ferramenta	de	excelência,	para	criar	 loja	
virtual;	

§2º.	 A	MYPHARMA	não	 é	 intermediária	 das	 transações,	 não	 recebe	 pedidos	 efetivos	 ou	
recebe	valores	pelos	produtos	cotados	em	sua	plataforma,	toda	a	negociação	deve	ocorrer	
entre	o	usuário	e	o	fornecedor,	nos	termos	da	legislação,	como	exposto	sendo	a	MYPHARMA	
mera	ferramenta	par	a	criação	de	lojas	virtuais;	

§3º.	A	responsabilidade	pela	descrição	dos	produtos	e	marcas,	entrega,	qualidade,	preço,	
estoque,	 validade	 e	 outras	 questões	 relacionadas	 aos	 objetos	 disponibilizados	 pela	
plataforma	éexclusiva	do	usuário.		

§4	º.	O	usuário	deverá	cuidar	para	que	não	haja	listagem	de	produtos	proibidos,	ilícitos	ou	
com	 restrição	 de	 comercialização	 e	 de	 acordo	 com	 as	 regras	 sanitárias,	 da	 ANVISA,	
Conselhos	 Profissionais,	 órgãos	 Federais,	 Estaduais	 e	 Municipais,	 sob	 pena	 de	
responsabilidade	individual.	O	usuário	é	responsável	pela	sua	senha	pessoal,	bem	como	pelo	
acesso	 do	 sistema	 de	 seus	 prepostos	 e	 funcionários,	 cabendo-lhe	 a	 responsabilidade	
objetiva	e	integral	sobre	seus	atos.		

§5.	O	usuário	ainda	assume	a	obrigação	de	utilizar	em	seu	estabelecimento	uma	máquina	
apta	a	rodar	o	sistema	fornecido	pela	MYPHARMA,	devendo	cumprir	os	seguintes	requisitos	
mínimos:	 Sistema	operacional	Windows	10	 e	 possuir	 ao	menos	4	GB	de	memória	RAM,	
sendo	recomendado	8	GB	de	memória	RAM,	para	garantir	a	qualidade	do	serviço.	Qualquer	
problema	que	decorra	da	ausência	destes	 requisitos	 será	de	 inteira	 responsabilidade	do	
usuário.		

CLÁUSULA	OITAVA	-	PROCEDIMENTO	DE	RESOLUÇÃO	DE	CONFLITOS	

PARÁGRAFO	ÚNICO.	Em	eventuais	conflitos	envolvendo	as	partes	seráprocedido	por	meio	
da	 mediação	 e	 conciliação	 online,	 pela	 https://www.leegol.com/	 ou	 pela	
http://www.cbmae.org.br/,	 em	 último	 caso,	 estáeleita	 a	 comarca	 de	 Cascavel	 –PR	 para	
dirimir	 quaisquer	 conflitos	 entre	 as	 partes,	 com	 renúncia	 expressa	 de	 ambas,	 por	mais	
privilegiada	que	seja.		

CLÁUSULA	NONA	-	ATOS	REALIZADOS	ELETRONICAMENTE	E	COMUNICAÇÃO	COM	O	
USUÁRIO	

PARÁGRAFO	 ÚNICO.	 Todos	 os	 atos	 e	 comunicações	 realizados	 na	 plataforma	 pela	 via	
eletrônica/digital	 possuem	 plena	 validade,	 não	 necessitando	 de	 assinatura	 digital	 ou	



confirmação	 física	 posterior,	 bastando	 a	 inserção	 de	 seu	 login	 e	 senha,	 que	 são	 de	 sua	
integral	responsabilidade;		

CLÁUSULA	DÉCIMA	–	PROTEÇÕES	–	POLÍTICA	DE	PRIVACIDADE	

§1º.	O	usuário	se	compromete	a	aceitar	a	plataforma	 fornecida,	não	copiar,	não	realizar	
engenharia	reversa	e	a	aceitar	todas	as	atualizações	do	sistema,	bem	como	a	atualização	do	
site	e	das	políticas	em	geral,	que	podem	ser	alteradas	unilateralmente	pela	MYPHARMA.		

§2º.	 O	 logo,	 o	 sistema,	 suas	 funcionalidades,	 esquema	 de	 cores,	 sistemas	 de	 cobrança,	
pagamento,	marca,	 registros	 enfim,	 todos	 os	 atos	 protegidos	 pela	 legislação	 industrial	 e	
concorrencial	estão	protegidos	e	devem	ser	respeitados	por	ambas	as	partes,	não	podendo	
haver	 concorrência	 direta	 pelo	 prazo	 de	 cinco	 anos.	 Os	 dados	 brutos	 da	 farmácia	
serãoutilizados	pela	MYPHARMA	para	o	funcionamento	do	sistema,	podendo	ser	utilizado	
pela	empresa	de	modo	anonimizado	para	otimização	do	sistema	e	outros	dados	estatísticos.	
	 	

CLÁUSULA	DÉCIMA	PRIMEIRA	–	DIREITOS	

	§1º.	A	MYPHARMA	se	reserva	no	direito	de	suspender,	excluir	ou	banir	permanentemente	
o	usuário	da	plataforma,	caso	haja	descumprimento	dos	termos	e	serviços	expostos	neste	
contrato	 e	 nas	 políticas	 gerais	 da	 empresa,	 independente	 de	 outras	 eventuais	
responsabilizações.		

§2º.	O	usuário	terá	o	direito	de	exportar	os	dados	de	clientes	e	de	vendas	cadastrados	no	
site,	podendo	ser	extraídos	em	formato	XLS	ou	CSV	a	qualquer	tempo,	inclusive	nos	15	dias	
subsequentes	ao	fim	do	contrato	ou	rescisão	realizada	por	qualquer	uma	das	partes,	sob	
qualquer	 modalidade,	 findo	 operíodo,	 os	 dados	 serão	 excluídos	 permanentemente	 da	
plataforma.		

§3º.	A	MYPHARMA	notificará	o	USUÁRIO	sobre	eventual	descumprimento	das	previsões	do	
parágrafo	primeiro	desta	cláusula,	sendo	assim,	será	concedido	prazo	de	15	(quinze)	dias	
para	regularização	contados	do	recebimento	da	notificação	da	infração.	Posteriormente	se	
a	situação	não	se	regularizar	fica	facultada	a	MYPHARMA	agir	de	acordo	com	a	expressa	
previsão	do	referido	parágrafo.		

§4º.	O	usuário	e	a	MyPharma	possuem	o	dever	de	tratar	todos	os	envolvidos	na	transação	
com	respeito	e	urbanidade,	discrição	e	independência,	exigindo	igual	tratamento	consigo,	
sempre	zelando	pela	saúde	da	relação	comercial.	

CLÁUSULA	DÉCIMA	SEGUNDA	–	CONTROLE	E	EXCLUSÃO	

PARÁGRAFO	ÚNICO.	A	MYPHARMA	não	controla	o	conteúdo	e/ou	a	listagem	dos	produtos,	
bem	como	a	idoneidade	da	loja	virtual,	mas	se	reserva	no	direito	de	suspender,	excluir	ou	
banir	permanentemente	o	usuário	da	plataforma,	caso	haja	descumprimento	dos	termos	e	
serviços	expostos	neste	contrato	e	nas	políticas	gerais	da	empresa,	independente	de	outras	
eventuais	responsabilizações.		

CLÁUSULA	DÉCIMA	TERCEIRA	–	CONCORDÂNCIA	

PARÁGRAFO	ÚNICO.	A	concordância	deste	termo	é	indispensável	a	utilização	dos	serviços	
prestados	 pela	 MYPHARMA.	 O	 acesso	 ao	 sistema	 pressupõe	 sua	 aceitação	 integral.	 O	
USUÁRIO	 deverá	 ler,	 certificar-se	 de	 haver	 entendido	 e	 aceitar	 todas	 as	 disposições	
estabelecidas	nos	Termos	de	Uso.	


