PARTES
A solução “Ficha do Carro” tem todos os seus direitos de propriedade intelectual reservado
a Procyon Informática Assessoria e Sistemas Ltda, com sede na Avenida Marechal Floriano
Peixoto, N. 3006, 1 andar, Curitiba, Paraná, Brasil, com CNPJ 00.124.811/0001-02 e
Inscrição Municipal 10000772-Q.
Fazendo adesão ao presente contrato você reconhece que analisou e aceitou as condições
citadas no Termo de Uso e na Política de Privacidade abaixo descrita. Em caso de dúvidas
não faça adesão a solução “Ficha do Carro” ou entre em contato conosco através do site
www.fichadocarro.com.br.
Segue abaixo as condições gerais do Termo de Uso e da Política de Privacidade.
TERMO DE USO
A solução “Ficha do Carro” é destinada às Oficinas reparadoras e tem por finalidade ser
um instrumento para RELACIONAMENTO com o PROPRIETÁRIO do VEÍCULO,
disponibilizando para visualização no App Mobile “Ficha do Carro” os reparos efetuados no
veículo (Passagens), as manutenções preventivas para o veículo (Etiquetas), o histórico
dos abastecimentos, os alertas de manutenções preventivas do veículo
(Quilometragens/Km) e as promoções ofertadas pelas Oficinas Reparadoras para seu
veículo (Promoções).
1. Sobre a solução “Ficha do Carro”
1.1) O App “Ficha do Carro” é compatível com as plataformas mobile iOS e Android e
ficará disponível para download nos portais App Store e Google Play. Contém as seguintes
funcionalidades:
> Passagens: Permite visualizar as manutenções feitas no veículo (relato, peças, serviços,
oficina).
> Etiquetas: Permite a visualização das revisões agendadas para o veículo.
> Quilometragens: Permite a visualização do histórico dos abastecimentos e o
recebimento de alertas das próximas revisões agendadas.
> Promoções: permite visualizar as ofertas para o seu veículo anunciado pelas Oficinas
usuárias do “Ficha do Carro”.
> Parceiros: permite visualizar as Oficinas usuárias do “Ficha do Carro”.
1.2) O acesso ao Portal Web “Ficha do Carro” poderá ser feito através da Internet no
endereço www.fichadocarro.com.br, que permite à Oficina usuária fazer as manutenções
nos conteúdos visualizados pelo App “Ficha do Carro”. Contém as seguintes
funcionalidades:
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> Tcfpas – Passagens: permite realizar consultas ou inclusão MANUAL da passagem do
veículo na Oficina com os detalhes do relato do cliente, peças e serviços aplicados no
reparo. Este processo também poderá ser feito de maneira AUTOMÁTICA por importação
de informações conforme análise técnica.
> Tcfetq – Etiquetas: permite realizar consultas ou inclusão das manutenções preventivas
agendadas para o veículo.
> Tcfvei – Veículos: permite realizar consultas ou inclusões do veículo e seu proprietário.
> Tcfpro – Promoções: permite realizar consultas ou inclusões das promoções para o
veículo.
> Tcfini – Indicadores: permite uma visualização consolidada da situação das etiquetas
classificadas em normais, próximas da manutenção e vencidas.
2. Adesão a solução “Ficha do Carro”
Basta preencher o formulário de contato disponível no portal www.fichadocarro.com.br
informando o nome da empresa, pessoa de contato, e-mail e o plano desejado que
entraremos em contato para finalizar a adesão.
Os planos de adesão podem ser obtidos no portal www.fichadocarro.com.br.
Para mudanças de plano ou cancelamento de adesão basta preencher o formulário de
contato disponível no portal www.fichadocarro.com.br e fazer a sua solicitação.
Tanto a Oficina usuária como o Portal “Ficha do Carro” poderá solicitar o cancelamento do
contrato a qualquer momento, por qualquer razão, sem aviso prévio.
3. Alterações na solução “Ficha do Carro”
A equipe do “Ficha do Carro” se resguarda no direito de realizar alterações sem aviso
prévio no presente documento ou nas funcionalidades operacionais do Portal Web e do
App “Ficha do Carro” com o intuito de garantir seu pleno funcionamento ou
implementações para evolução do produto.
4. Conteúdos divulgados na solução “Ficha do Carro”
Os conteúdos publicados são de inteira responsabilidade da Oficina usuária do “Ficha do
Carro”.
A Oficina concorda em divulgar somente conteúdos relacionados às manutenções feitas
nos veículos por sua oficina e a não publicar informações de caráter julgativo do veículo e
de seu proprietário, também não publicar conteúdos impróprios que venha a infringir a
boa prática ou a legislação que rege o bom uso da Internet.
Na ocorrência citada no parágrafo acima a Oficina usuária do “Ficha do Carro” deverá
retirar imediatamente tais conteúdos.
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5. Contato com a equipe do “Ficha do Carro”
O contato deverá ser feito através do formulário de contato disponibilizado no site
www.fichadocarro.com.br.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Nós, do Portal “Ficha do Carro”, estamos sempre comprometidos em resguardar a
privacidade das informações publicadas pelas Oficinas usuárias de nossa solução.
O intuito da Política de Privacidade é tornar claro as situações e condições em que os
dados alimentados pela Oficina usuária serão usados pela equipe do “Ficha do Carro”.
1. Formulário de contato, dados do Veículo e Proprietário
Os dados cadastrados na base de dados da aplicação “Ficha do Carro” poderão ser usados
para envio de Newsletters, contatos por e-mail, ligações telefônicas e campanhas de
Marketing.
2. Repasse de informações
O Portal “Ficha do Carro” se compromete em não ceder comercialmente a outros dados do
veículo e do proprietário cadastrados pela Oficina usuária.
3. Cookies e Web Beacons
O Portal “Ficha do Carro” se compromete em não usar comercialmente informações
obtidas através de Cookies, Web Beacons ou tecnologia semelhante para obtenção de
informações sobre sua visita na Internet.
4. Segurança de acesso
É baseado na sua conta de Email e Senha que são solicitados no Login do Portal “Ficha do
Carro”, portanto, você assume o compromisso de trocar periodicamente a senha e de não
divulgá-las a terceiros para melhor eficiência da segurança de acesso às suas informações.
CONDIÇÕES GERAIS
Este documento prevalece sobre qualquer outro comunicação ou acordo, anterior ou
futuro, entre a Oficina Reparadora e o Portal “Ficha do Carro”, excetuando-se comunicação
ou acordo previamente declarado.
Caso você não se manifeste formalmente, entende-se que houve aceite desta Política de
Privacidade.
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