TERMOS DE USO

Os Termos deste contrato (“Termos de Uso”) regem o relacionamento entre os
Clientes ou Desenvolvedores parceiros (“Você”) e a MARTIANDEVS TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número
37.582.042/0001-98, com sede em Rua Brasilina Fonseca, nº 240, bairro Vila Campestre, São
Paulo/SP, Brasil, (Doravante denominada “bounties4”, seu nome comercial) para os fins de
utilização, de qualquer natureza e/ou forma, dos produtos e serviços disponibilizados pela
bounties4.
Estes Termos de Uso devem ser lidos em conjunto com a respectiva Política de
Privacidade da bounties4 e com as disposições do Contrato de Prestação de Serviços
(“Contrato”) celebrado entre a Você e a bounties4.
Os Termos de Uso, a Política de Privacidade e o Contrato (em conjunto, “Termos
Gerais”) estabelecem os termos e condições aplicáveis ao uso dos Serviços prestados pela
bounties4.
Em caso de discordância com qualquer cláusula ou condição dos Termos de Serviço,
solicitamos que não utilize os serviços oferecidos, pois sua utilização, parcial ou
integralmente, importa imediata aceitação deste instrumento.
Você é a única e exclusiva responsável pelo cumprimento das obrigações e
disposições previstas aqui, inclusive pelos atos praticados por todos os seus funcionários,
empregados, subcontratados, prepostos e demais colaboradores, quando aplicável.

1. Descrição da finalidade dos serviços
1.1. A bounties4 atua intermediando demandas de desenvolvimento de software e
Desenvolvedores qualificados.
1.2. A bounties4 receberá a demanda principal de seu cliente e transformará esta demanda em
atividades mais simples (“Tarefas”) a serem realizadas. Estas serão direcionadas, utilizando
software próprio, para prestadores de serviço parceiros da bounties4.

1.2.1 O prestador, ao receber a tarefa direcionada a ele, será informado do prazo para
a sua realização e o valor a ser pago pela sua conclusão, podendo decidir se aceitará
ou não aquela tarefa específica.
1.2.2 Após aceitar a realização da tarefa, o prestador de serviço deverá seguir todas as
orientações fornecidas para sua realização e entrega. Assim que cumpridas as Tarefas
atribuídas. Todas serão revisadas por especialistas antes de serem entregues para o
cliente.
1.2.3 A bounties4 então realizará a entrega do produto final para o cliente no prazo
estipulado contratualmente, seguindo suas diretrizes de segurança.

2. Cadastro
2.1. Para acessar os serviços da bounties4, Você precisará se cadastrar, informando
obrigatoriamente alguns dados e fornecendo outros em caráter facultativo.
2.2. O cadastro resultará na criação de um login e uma senha de acesso que o identificam.
Você será responsável pela guarda dos seus dados de acesso e deverá informar à bounties4
qualquer utilização indevida da sua conta, tão logo perceber o ocorrido.
2.3. Ao realizar o cadastro, Você se compromete a informar apenas dados verdadeiros, sendo
de sua exclusiva responsabilidade as consequências civis e penais advindas da prestação de
informação incorreta ou falsa.

3. Utilização dos serviços da Bounties4
3.1. Ao acessar a plataforma da bounties4, Você se compromete a observar e respeitar as leis
e os contratos em vigor, utilizando os serviços apenas para fins lícitos e que respeitem
quaisquer direitos de terceiros.
3.2. Ao utilizar os serviços da bounties4, Você também se compromete a não praticar atos que
possam danificar, inutilizar, sobrecarregar, deteriorar ou de qualquer forma modificar
softwares, hardwares ou aplicações e o seu conteúdo, seja da bounties4 ou de terceiros. Além

disso, Você se obriga a não praticar atos que possam impedir a normal utilização dos sistemas
da bounties4, incluindo o seu conteúdo, por parte de quaisquer terceiros.
3.3. É terminantemente vedado acessar sistemas e utilizar serviços da Bounties4 para: (i)
exibir ou de qualquer forma divulgar mensagens, arquivos ou quaisquer materiais com
conteúdo ilegal, violento, difamatório, calunioso, sigiloso, abusivo, perigoso, degradante,
pornográfico, discriminatório, racista ou de qualquer forma ilegais ou atentatórios à ordem
pública; (ii) praticar ou incentivar a prática de quaisquer atos ou atividades ilegais;
3.4. A bounties4 é a única responsável pela operação de seus serviços e poderá, a seu
exclusivo critério, suspender, bloquear ou proibir acesso a quaisquer usuários e/ou
desenvolvedores parceiros que estiverem realizando uso indevido de seus serviços e sistemas.
3.5. A bounties4 também poderá eliminar qualquer conteúdo: (i) por determinação legal; (ii)
em virtude de ordem judicial ou determinação de autoridade competente; (iii) para evitar ou
corrigir quaisquer elementos que, a seu exclusivo critério, possam trazer ou tenham trazido
prejuízos ou qualquer tipo de dano à bounties4 ou a qualquer terceiro; (iv) para identificar,
corrigir ou evitar quaisquer problemas técnicos na operação dos serviços; e (v) quando tais
conteúdos estiverem em desacordo com o previsto no presente instrumento ou na legislação
aplicável.
3.6. Você, ao utilizar nossos sistemas e serviços, se obriga a não transmitir, publicar, divulgar
ou criar obras derivadas de qualquer material aos quais venha a ter acesso em razão da
prestação dos serviços da bounties4, exceto quando houver disposição em contrário nos
Termos Gerais.

4. Limitação de responsabilidade e exclusão de garantias
4.1. A bounties4 envidará esforços para que seus sistemas sejam plenamente acessíveis a todo
e qualquer tempo. Todavia, não há garantia de que o acesso e a sua utilização se deem sem
qualquer falha ou de forma ininterrupta. A empresa não poderá ser responsabilizada por Você
ou por qualquer terceiro em função do impedimento ou alteração na forma de acesso a nossos
serviços e sistemas, independentemente dos danos que possam ocorrer da oscilação
temporária de funcionamento.

4.2. A bounties4 não tem obrigação de monitorar, fiscalizar ou controlar a utilização que
Você faz dos serviços disponíveis. Nesse sentido, não podemos garantir a utilização em
conformidade com os Termos Gerais, sendo isto sua inteira e exclusiva responsabilidade.

5. Propriedade Intelectual
5.1. Você está ciente de que as marcas, nomes, logotipos, bem como todo e qualquer
conteúdo, desenho, arte ou layout presentes nos sistemas e websites da bounties4 são de
propriedade exclusiva desta, salvo quando expressamente designado de outra forma.
5.2. Toda e qualquer forma de reprodução dos Sistemas da bounties4, total ou parcial,
permanente, temporária ou provisória, de forma gratuita ou onerosa, sob quaisquer
modalidades é expressamente vedada.
5.3. A propriedade intelectual referente aos conteúdos desenvolvidos durante a prestação de
serviço será disciplinada no Contrato com as partes interessadas.
6. Disposições Gerais
6.1. A aceitação destes Termos bem como da Política de Privacidade não importa a criação de
qualquer vínculo trabalhista, societário, de parceria ou associativo entre Você e a bounties4
6.2. A tolerância com relação ao descumprimento de qualquer das disposições deste Termo
não será considerada renúncia da condição acordada, nem representará novação em relação à
obrigação passada, presente ou futura, no tocante ao dispositivo cujo descumprimento foi
tolerado.
6.3. O presente instrumento será regido de acordo com as leis da República Federativa do
Brasil.
7. Atualização
7.1. Estes termos foram atualizados em 30 de outubro de 2021.

