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1. O que são os Termos de Adesão ao Serviço de Desenvolvimento de
Software?
1.1. Antes de aderir ao Serviço de Desenvolvimento de Software, é
importante que você leia atentamente estes TERMOS DE ADESÃO AO
SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE que a partir de agora
serão chamados apenas de “Termos”.
1.2. Estes Termos consistem nas regras que irão reger o serviço de
desenvolvimento de software, e nada mais são do que um contrato entre
você (CONTRATANTE) e a BOUNTIES4. Por estabelecerem regras para
todos as CONTRATANTES, estes Termos são uma espécie de contrato de
adesão; por isso, ao contratar o serviço de intermediação de
desenvolvimento de software, você está ciente e de acordo com as
condições aqui apresentadas.
1.3. Por ser um documento importante, e que depende de sua
concordância para que você tenha acesso ao serviço intermediação de
desenvolvimento de software, sua leitura prévia e frequente é essencial.
1.4. Como este documento pode ser eventualmente alterado, a data de sua
última atualização ficará sempre disponível e você receberá um e-mail
informando essa mudança.
1.5. A BOUNTIES4 é uma plataforma que presta
desenvolvimento software, aplicativo, site e sistema
disponibilização de colaboradores capacitados.

serviços de
mediante a
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2. Das Definições
2.1 Ao longo deste documento, você terá contato com novos conceitos. Por
isso, elencamos abaixo as definições de cada um deles.
● BOUNTIES4: empresa especializada no ramo de desenvolvimento de
software e que prestará seus serviços por período determinado de
tempo.
● CONTRATANTE: é a pessoa física ou jurídica que contrata a
BOUNTIES4 em busca do serviço de desenvolvimento de software
para o seu negócio.
3. Do Serviço de Desenvolvimento de Software
3.1. A pedido da CONTRATANTE, a BOUNTIES4 realiza o serviço de
desenvolvimento de software, aplicativo, página ou sistema.
3.2. Os serviços oferecidos pela BOUNTIES4 são ofertados na modalidade
Freemium e variam de acordo com o plano contratado. Para saber mais
sobre esses planos e suas respectivas condições, basta acessar o site
www.bounties4.com para obter mais detalhes.
3.3. A adesão da CONTRATANTE possui efeitos a partir da data do seu
aceite a estes Termos, e permanecerá válida pelo tempo de vigência do
plano contratado, sendo renovada automaticamente após findado esse
prazo, podendo, ainda, a qualquer tempo e por vontade exclusiva da
BOUNTIES4, ser alterada, suspensa ou encerrada, com ou sem aviso prévio
e de maneira injustificada.
3.4. Ao aceitar estes termos, você concorda que a prestação de serviços
será organizada da seguinte forma:
3.4.1. A CONTRATANTE poderá criar, na plataforma disponibilizada pela
BOUNTIES4, a solicitação da demanda, com ou sem apoio da equipe
de especialistas BOUNTIES4.
3.4.2. A BOUNTIES4 irá refinar a demanda em atividades mais simples
(“Tarefas”) a serem realizadas, então determinará o prazo necessário e
o custo da tarefa.
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3.4.3. A definição das Tarefas será submetida à aprovação da
CONTRATANTE e, uma vez aprovadas, serão direcionadas, utilizando
software próprio, para os colaboradores da BOUNTIES4.
3.4.3.1. Para aprovação da tarefa a CONTRATANTE deverá efetivar
o pagamento do valor atribuído à tarefa solicitada.
3.4.4. A BOUNTIES4 realizará a entrega do trabalho no prazo
estipulado no momento do início do desenvolvimento da tarefa,
seguindo suas diretrizes de segurança.
3.4.5. Você, CONTRATANTE, deverá aprovar a tarefa entregue, podendo
solicitar ou aprovar mudanças.
3.4.5.1. A CONTRATANTE poderá requerer ajustes na demanda
entregue contanto que dentro do escopo das especificações
originais sem custos adicionais por mês, a variar de acordo com o
plano contratado. Desse modo, caso deseje contratar mais
refinamentos, a CONTRATANTE deverá solicitar à BOUNTIES4
para que receba o respectivo orçamento.
3.4.6. Você concorda que os serviços são realizados por colaboradores
da BOUNTIES4, não havendo a possibilidade de selecionar os
profissionais específicos para a realização de cada tarefa.
4. Do Pagamento
4.1 Caso você opte por um plano pago, os serviços relacionados a essa
contratação serão remunerados da seguinte forma:
● Tarefa: Valor pago a título de retribuição pela execução da tarefa
solicitada, variando, portanto, de acordo com a natureza e
complexidade da tarefa.
● Mensalidade: Valor pago mensalmente a BOUNTIES4, pela
CONTRATANTE, que irá variar a depender do plano contratado, e que
concede direito a serviços extras e específicos, bem como delimita o
número de tarefas que podem ser solicitadas mensalmente.
4.3. O valor da mensalidade, caso haja a contratação de um plano pago,
poderá ser alterado a qualquer momento pela BOUNTIES4, devendo a
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CONTRATANTE ser notificada por e-mail com 30 (trinta) dias de
antecedência.
5. Das responsabilidades da CONTRATANTE
5.1. Ao aceitar esses termos, você, CONTRATANTE, está ciente que deverá se
responsabilizar por:
● Dar acesso e disponibilizar as informações, documentos e demais
insumos relevantes e necessários ao cumprimento do serviço
contratado em decorrência de exigências legais.
● Realizar o pagamento estipulado conforme nestes Termos, quando
for o caso.
● Fornecer os equipamentos, softwares e materiais necessários para a
prestação do serviço.
● Cadastrar as demandas em forma de rascunho e enviá-las para a
etapa de refinamento.
6. Das responsabilidades da BOUNTIES4
6.1. A BOUNTIES4 se obriga a:
● Prestar os serviços contratados de acordo com as especificações e
prazos que forem acordados entre as Partes;
● Quando requerido pela CONTRATANTE, elaborar relatórios acerca do
andamento dos serviços que estão sendo prestados;
● Notificar a CONTRATANTE, obrigatoriamente por e-mail, acerca do
inadimplemento dos pagamentos, bem como a estipular prazo de
30 (trinta) dias para a regularização da pendência financeira, quando
aplicável;
● Zelar pela segurança e manutenabilidade da ‘codebase’ (código
fonte)
● A intermediação de comunicação entre a CONTRATANTE e o
Desenvolvedor de Software
● Disponibilização de ferramentas adequadas para comunicação e
acompanhamento das demandas em execução.
7. Da Propriedade Intelectual
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7.1. Igualmente, constitui objeto deste Contrato a cessão e transferência,
pelo BOUNTIES4 à CONTRATANTE, na sua totalidade e com exclusividade,
de todos os direitos, títulos e interesses sobre quaisquer ativos intangíveis
objeto de direitos autorais ou de propriedade intelectual desenvolvidos no
âmbito deste contrato, passando a CONTRATANTE a ser considerada a
única e exclusiva titular de tais direitos.
7.2. A presente cessão inclui, sem limitação, o seu direito exclusivo, de
utilizar, fruir e dispor dos ativos intangíveis objeto de direitos autorais ou de
propriedade intelectual, por quaisquer modalidades e da forma que
entender mais conveniente ao desenvolvimento de suas atividades, dentro
do território brasileiro ou fora dele, independentemente de qualquer
autorização prévia ou expressa, inclusive para fins de melhorias,
refinamentos, aperfeiçoamentos e inovações.
7.3. Você, CONTRATANTE, poderá ceder ou licenciar a terceiros os direitos
ora cedidos pela BOUNTIES4, a título oneroso ou gratuito, com fins de
exploração do mesmo, bem como associação dos ativos intangíveis objeto
de direitos autorais ou de propriedade intelectual a outros produtos e/ou
serviços, a seu exclusivo critério.
7.4. Você poderá, ainda, efetuar todos e quaisquer registros e depósitos
necessários ao irrestrito reconhecimento da cessão total de direitos
patrimoniais sobre os ativos intangíveis objeto de direitos autorais ou de
propriedade intelectual operada sob este Contrato. Caso a CONTRATANTE
opte por obter o registro dos ativos intangíveis objeto de direitos autorais
ou de propriedade intelectual junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (“INPI”) ou de mais órgãos de registro previstos em lei, no Brasil
ou no exterior, a BOUNTIES4 compromete-se a tomar todas as
providências necessárias e solicitadas pela CONTRATANTE para tanto, bem
como a apresentar e firmar todos os documentos que se façam
necessários para os procedimentos aplicáveis ao seu registro junto ao INPI
ou em qualquer outro órgão passível de registro, no Brasil e no exterior, e à
pronta defesa da CONTRATANTE e dos direitos por ela adquiridos em
razão dos presentes termos, incluindo, sem limitação, o fornecimento de
toda e qualquer documentação referente à efetiva utilização dos ativos
intangíveis objeto de direitos autorais ou de propriedade intelectual.
7.5. Você poderá efetuar todos e quaisquer registros e depósitos
necessários ao irrestrito reconhecimento da cessão total de direitos
patrimoniais sobre os ativos intangíveis objeto de direitos autorais ou de
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propriedade intelectual operada sob estes Termos. Caso você opte por
obter o registro dos ativos intangíveis objeto de direitos autorais ou de
propriedade intelectual junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (“INPI”) ou de mais órgãos de registro previstos em lei, no Brasil
ou no exterior, a BOUNTIES4 compromete-se a tomar todas as
providências necessárias e solicitadas para tanto, bem como a apresentar e
firmar todos os documentos que se façam necessários para os
procedimentos aplicáveis ao seu registro junto ao INPI ou em qualquer
outro órgão passível de registro, no Brasil e no exterior, e à pronta defesa
da CONTRATANTE e dos direitos por ela adquiridos em razão do presente
instrumento, incluindo, sem limitação, o fornecimento de toda e qualquer
documentação referente à efetiva utilização dos ativos intangíveis objeto
de direitos autorais ou de propriedade intelectual.
7.6. Os presentes Termos, porém, não consistem em transferência definitiva
da propriedade intelectual da plataforma desenvolvida pela BOUNTIES4
ou qualquer outra atrelada à prestação de serviços por parte da
BOUNTIES4, tratando-se tão somente da cessão dos materiais que forem
produzidos durante a contratação dos serviços da BOUNTIES4.
8. Da Proteção de Dados
8.1. No desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas ao serviço
objeto destes Termos, as Partes observarão minuciosamente os diplomas
legais que tratem sobre a proteção de dados pessoais, sobretudo a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei 13.709/2018) empenhando-se em
procederem a todo o tratamento de dados pessoais que venha a
mostrar-se necessário ao desenvolvimento do Contrato no estrito e
rigoroso cumprimento da legislação, obrigando-se a:
● Tratar e usar os dados pessoais nos termos legalmente permitidos,
em especial coletando, registrando, organizando, conservando,
consultando ou transmitindo os mesmos apenas e somente nos
casos em que o seu titular tenha dado o consentimento inequívoco
ou na forma legalmente prevista;
● Tratar os dados de modo compatível com as finalidades para os
quais tenham sido obtidos;
● Conservar os dados apenas durante o período necessário ao
cumprimento das finalidades ou do tratamento posterior, garantindo
a sua confidencialidade;
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● Implementar as medidas técnicas e organizacionais necessárias para
proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda
acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado, bem
como contra qualquer outra forma de tratamento ilícito;
● Informar imediatamente a outra Parte, devendo prestar toda a
colaboração necessária a qualquer investigação que venha a ser
realizada, caso exista alguma quebra de segurança, ou suspeita da
mesma, independentemente de colocar ou não em causa a
segurança e integridade dos dados pessoais;
● Garantir o exercício, pelos titulares, dos respetivos direitos de
informação, acesso e oposição;
● Assegurar que os respetivos colaboradores, empregados ou os
prestadores de serviços externos por si contratados e que venham a
ter acesso a dados pessoais no contexto do Contrato cumpram as
disposições legais aplicáveis em matéria de proteção de dados
pessoais, não cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros,
nem deles fazendo uso para quaisquer fins que não os estritamente
consentidos pelos respetivos titulares.
8.2. Para fins destes Termos, considera-se “dado pessoal” toda informação
relacionada à pessoa física identificada ou identificável ou que remeta a
sua origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico.
9. Da Confidencialidade
9.1. Serão consideradas Informações Confidenciais, para os fins deste
instrumento, todas e quaisquer informações, orais ou escritas, de natureza
técnica, operacional, financeira, comercial ou jurídica, incluindo, sem
limitação, know-how, bancos de dados, modelos, fórmulas, amostras,
teorias, patentes, propriedade intelectual, material, tecnologias, enfim,
toda e qualquer informação que a Parte reveladora disponibilize à Parte
receptora em relação aos negócios, operações, produtos, tecnologias e
serviços desenvolvidos ou de titularidade da Parte reveladora, suas
empresas controladoras, controladas ou coligadas.
9.2. A BOUNTIES4 assume, perante a CONTRATANTE, a obrigação de não
fazer uso, não divulgar, não explorar, não revelar, não fornecer, nem tornar
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acessível a terceiros estranhos ao presente contrato as informações
confidenciais divulgadas pela CONTRATANTE.
9.3. A BOUNTIES4 deverá proteger as informações confidenciais divulgadas
pela CONTRATANTE contra o uso ou revelação não autorizada, com o
mesmo cuidado e proteção que utiliza para proteger suas próprias
informações confidenciais.
9.4. A BOUNTIES4 obriga-se a utilizar as Informações Confidenciais de
forma proba, diligente e razoável, tão somente para atingir os fins
especificamente necessários dentro do âmbito da relação comercial.
9.5. A BOUNTIES4 compromete-se a divulgar as Informações Confidenciais
apenas aos seus empregados, colaboradores, administradores, sócios,
diretores, partes relacionadas diretamente envolvidos na prestação do
serviço. As informações confidenciais serão divulgadas somente naquilo
que for estritamente necessário para a realização do serviço, devendo,
ainda, assegurar, mediante acordo escrito, que esses Representantes
respeitem os termos deste Compromisso, guardando sigilo sobre as
Informações Confidenciais e não as divulgando para quaisquer terceiros,
respondendo a Parte receptora por todo e qualquer uso e divulgação não
autorizados das Informações Confidenciais por seus Representantes.
9.6. A BOUNTIES4, receptora das informações, se obriga a não utilizar as
informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio
exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros.
9.7. Ao término da vigência destes Termos, ou a requerimento, por escrito,
da CONTRATANTE, toda Informação Confidencial que vier a ser
disponibilizada à Parte contrária em razão deste Compromisso,
juntamente com todas as suas cópias tangíveis que tenham sido
produzidas, todas as anotações, descrições, resumos e materiais
envolvendo as Informações Confidenciais ou nelas baseados, deverão ser
destruídas ou devolvidas à CONTRATANTE, a exclusivo critério desta, no
prazo razoável requerido pela CONTRATANTE.
9.8. Todas as Informações Confidenciais a que a BOUNTIES4 tiver acesso
permanecerão sendo de exclusiva propriedade da CONTRATANTE. Cada
Parte aceita e concorda que não possui e nem possuirá quaisquer direitos
sobre as Informações Confidenciais da Parte contrária, sendo as
respectivas Informações Confidenciais de propriedade exclusiva de cada
uma das Partes, observada a legislação aplicável. Nenhuma cláusula deste
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Instrumento será interpretada como cessão de qualquer direito pertinente
às Informações Confidenciais.
10. Dos cancelamentos
10.1. Nós da BOUNTIES4 prezamos pelo seu direito como consumidor.
Assim, caso você tenha contratado um plano pago, você poderá solicitar a
devolução do seu dinheiro na Plataforma gratuitamente, em até 7 (sete)
dias a contar da data de contratação do serviço. Passado esse prazo, você
deverá arcar com uma multa no montante de 35% (trinta e cinco por
cento) do valor das parcelas vincendas do plano contratado.
10.2. Lembramos que, caso você tenha alguma pendência financeira com a
BOUNTIES4 quando solicitar o cancelamento, seu cadastro será mantido
até a resolução dessa pendência.
11. Das disposições finais
11.1. Você concorda que não possui qualquer gerência sobre o local e
horário da prestação dos serviços prestados pela BOUNTIES4 sendo esta
livre para a escolha do melhor horário e local para a realização do serviço,
desde que cumprido as tarefas e prazos estipulados entre as Partes. Não
há, portanto, entre a CONTRATANTE e a BOUNTIES4 qualquer tipo de
relação de subordinação.
11.2. A adesão aos serviços de desenvolvimento de software não constitui
qualquer vínculo de natureza empregatícia, inexistindo qualquer
responsabilidade da CONTRATANTE neste sentido. Da mesma forma, a
prestação de tais serviços não geram qualquer vínculo societário entre as
partes.
11.3. Todo o serviço e seus resultados realizados, criados, produzidos e/ou
customizados pela BOUNTIES4, em virtude deste instrumento,
pertencerão com exclusividade à CONTRATANTE ou a quem esta autorizar,
podendo este utilizar da forma que lhe convier, inclusive podendo
alterá-las e modificá-las.
12. Do foro
12.1. Prezamos pela resolução amigável de eventuais conflitos entre a
BOUNTIES4 e você. Entretanto, caso seja necessário resolver algum tipo de
controvérsia decorrente destes termos pela via judicial, você concorda em
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optar pelo foro da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
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