Certificado de Gratuidade
São Paulo, 02|01|2017.
Caro usuário,
Para sua tranquilidade, este certificado é a garantia de que o cadastro no PLANO FREE é realmente
gratuito e não resulta em qualquer compromisso ou custo inesperado para a sua empresa.
Além de gratuito, este cadastro, e sua consequente divulgação na plataforma QuemFornece.com,
permite a inclusão ilimitada de categorias (desde que estas reflitam a realidade do sortimento de produtos
e serviços oferecidos pela empresa), endereço, telefones e links ativos para o seu e-mail e website.
Asseguramos que não existe a possibilidade do PLANO FREE (cadastro gratuito) ser convertido
automaticamente em uma assinatura paga.
No QuemFornece.com, somente o upgrade para o Plano BUSINESS, PLUS ou TOP implica em custos para
o anunciante, quando este assim o desejar e solicitar. Em contrapartida, estes planos permitem um melhor
posicionamento e diversas outras vantagens.
A plataforma QuemFornece.com disponibiliza o PLANO FREE de forma gratuita, desta forma, o Usuário
desta modalidade tem ciência de que algumas das funcionalidades não lhe serão disponibilizadas,
cumprindo desta forma o direito de informação ao consumidor de acordo com a legislação consumerista.
Para maiores detalhes, ver a página Escolha seu Plano.
Ao utilizar o PLANO FREE, o Usuário expressamente aceita, sem ressalvas ou reservas,
todas as condições e termos descritos para a utilização do serviço na página
https://www.quemfornece.com/br/termos
A QuemFornece.com não cobra do Usuário que se cadastra (ou que requer cadastro à administração da
plataforma) no PLANO FREE nenhum tipo de comissão, taxa, adesão, mensalidade ou anuidade pelo uso
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da plataforma, portanto, não autoriza qualquer tipo de cobrança por si e por terceiros.
O presente certificado de gratuidade contou com a contribuição do Consultor Legal Alan Moreira Lopes
OAB/PR 50.006, é regido pela Legislação da República Federativa do Brasil e deverá ser interpretado no
idioma português.
Recomendamos a leitura de nossos Termos e Condições de Uso.
Agradecemos de antemão o seu cadastro e esperamos poder gerar ótimos negócios para a sua empresa.
Para qualquer informação adicional, nossa equipe estará ao seu inteiro dispor.
Atenciosamente,
Lilian Goldner
info@quemfornece.com
Skype: quemfornece.com
Tel.: 11 3384-5310
3280-9161
www.QuemFornece.com

Lopes e Santos
Sociedade de Advogados
OAB/PR 4809
Av. N. Sra. Aparecida, 283,
80.440-000 - Curitiba - PR
Tel.: 41 9 9999-7145
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CADASTRE SUA EMPRESA

