TERMO E CONDIÇÕES DE USO DO SERVIÇO

O Projeto Museu do Folclore sob gestão da entidade Centro de Estudos da Cultura Popular, doravante
denominados Museu do Folclore/CECP, inscrito no CNPJ 03.074.600/0001-92, disponibiliza em seu site o
espaço/página denominada BALAIO GALERIA para diversos artistas/artesãos na web, doravante denominados
FAZEDORES, os quais anunciam seus produtos e serviços e onde os visitantes livremente escolhem o
FAZEDOR de quem pretendem adquirir produtos e serviços de seu interesse
Portanto, o CECP ou a BALAIO GALERIA não realiza vendas, não faz intermediações, não oferece produtos
ou serviços próprios. Os serviços prestados são operados e administrados pelo CECP na rede mundial de
computadores (“Internet”), dentro do site www.balaiogaleria.com.br
1. OBJETO
1.1. Os serviços objeto do presente Termo de Uso consistem em colocar à disposição dos USUÁRIOS, um
conjunto de artistas/artesãos autônomos previamente catalogados, os FAZEDORES, que se utilizam da página
do CECP para fazer parte da BALAIO GALERIA, e através dela divulgar e disponibilizar seus artefatos, produtos e
serviços aos USUÁRIOS interessados.
1.2. Após navegar pela BALAIO GALERIA o USUÁRIO poderá adquirir bens, produtos e serviços dos FAZEDORES
que encontrar, mediante os termos e condições aqui especificados.
2. DA PUBLICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
2.1. a) O CECP e a BALAIO GALERIA não garantem o produto ou serviço e nem se responsabilizam pela entrega.
Tampouco se responsabilizam por eventual imprecisão, falta ou extinção dos estoques do produto escolhido
pelo USUÁRIO junto à BALAIO GALERIA.
b) Escolha do produto ou serviço: O USUÁRIO interessado em adquirir um produto ou serviço poderá fazê-lo
junto aos FAZEDORES através dos meios de contato disponíveis nos respectivos anúncios.
c) Preço e pagamento dos produtos e/ou serviços: O preço e a forma de pagamento dos produtos,
estabelecidos em cada compra são aqueles anunciados pelos FAZEDORES e se sujeitam aos prazos
estabelecidos por estes em cada operação.
d) Entrega dos Produtos e/ou Serviços Ofertados: O USUÁRIO está ciente, e desde já declara estar de acordo
que qualquer produto e/ou serviço oferecido pela BALAIO GALERIA na página é adquirido diretamente do
FAZEDOR e que este, responde exclusiva e inteiramente pela entrega, qualidade, quantidade, estado,
existência, legitimidade e integridade dos produtos e/ou serviços ofertados.
d.1) O USUÁRIO está ciente de que o CECP ou a BALAIO GALERIA não detém a posse nem propriedade dos
produtos e/ou serviços ofertados através de sua página. Ao optar por um produto e/ou serviço através da
página, o USUÁRIO declara ter aderido ao regulamento e condições da oferta da BALAIO GALERIA, e declara
conhecer as condições de uso, pagamento, recebimento e prazo de validade de sua escolha.

3. DAS RESPONSABILIDADES
3.1 A BALAIO GALERIA não é a proprietária dos produtos e/ou serviços ofertados pelos FAZEDORES, não
guarda a posse deles e não realiza ofertas/vendas em seu nome. Tampouco intervém na entrega e/ou uso dos
produtos e/ou serviços cuja aquisição ocorra através da página.
3.2 A BALAIO GALERIA não é responsável pelos preços informados nos produtos, bem como promoções,
ofertas e sorteios de qualquer natureza. Sendo os FAZEDORES participante da BALAIO GALERIA
responsáveis pelo conteúdo divulgado.
3.3 A BALAIO GALERIA não se responsabiliza, na ocasião de sua entrega e/ou uso, pela existência, quantidade,
qualidade, estado, integridade ou legitimidade dos produtos ofertados pelos FAZEDORES e adquiridos pelos
USUÁRIOS.
3.4 A BALAIO GALERIA não será responsável pelo efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelos
USUÁRIOS. O USUÁRIO reconhece e aceita que ao optar e escolher os produtos e/ou serviços dos FAZEDORES o
faz por sua conta e risco. Em nenhum caso a BALAIO GALERIA será responsável pelo lucro cessante ou por
qualquer outro dano e/ou prejuízo que o USUÁRIO possa sofrer devido às aquisições realizadas através da
página.
3.5 O USUÁRIO manifesta ciência de que a BALAIO GALERIA não é parte de nenhuma transação, nem possui
controle algum sobre a qualidade e a segurança dos produtos e/ou serviços anunciados.
4. MODIFICAÇÕES DO TERMO DE USO
4. O CECP poderá alterar, a qualquer tempo, este Termo de Uso, visando seu aprimoramento e melhoria dos
serviços prestados. O novo Termo de Uso entrará em vigor a partir de sua publicação na plataforma.

