TERMOS DE USO
InspireIP Collectibles

1. Introdução
Bem-vindos à InspireIP ("Empresa", "nós", "nosso", “Plataforma”)! Estes
Termos de Serviço ("Termos", "Termos de Serviço") regem o uso do
nosso site localizado em inspireip.io, operado pela InspireIP.

a. Nossa Política de Privacidade também rege o uso do nossa
Plataforma e explica como coletamos, protegemos e divulgamos
informações que resultam do uso de nossas páginas na web.
b. Seu acordo conosco inclui o presente Termo e nossa Política de
Privacidade (“acordos”). Você reconhece que leu e entendeu os
termos, e concorda em ser vinculado a eles.
c. Se você não concorda com (ou não pode cumprir) estes acordos,
então você pode não usar o nossa Plataforma, mas por favor,
avise-nos enviando um e-mail para contato@inspireip.io para
que possamos tentar encontrar uma solução.
d. Estes Termos se aplicam a todos os visitantes, usuários e outros
que desejam acessar ou usar a Plataforma.
2. Da Plataforma
Nossa plataforma permite também que você venda e compre NFTS
(conforme definido abaixo) por meio de venda direta ou por leilão. Regras
detalhadas sobre o processo de leilão estão disponíveis no edital de leilão

de cada lote. Você só pode participar do Leilão vinculando sua carteira
digital MetaMask (https://metamask.io/). MetaMask é uma carteira
eletrônica que permite comprar, armazenar e realizar transações usando
a criptomoeda Ethereum.
Antes de colocar seu ativo digital exclusivo para leilão ou fazer uma oferta
para comprar um ativo digital exclusivo de outro usuário, solicitaremos
que você baixe uma extensão de carteira eletrônica compatível e conecte
e desbloqueie suas carteiras digitais com essa extensão. Depois de enviar
um pedido de venda ou compra de um ativo digital exclusivo, seu pedido
é encaminhado para a extensão aplicável, que conclui a transação em seu
nome.
TODAS AS TRANSAÇÕES INICIADAS ATRAVÉS DE NOSSA PLATAFORMA
SÃO FACILITADAS E EXECUTADAS POR EXTENSÕES DE CARTEIRA
ELETRÔNICA DE TERCEIROS, E USANDO NOSSA PLATAFORMA VOCÊ
CONCORDA QUE VOCÊ É REGIDO PELOS TERMOS DE SERVIÇO E POLÍTICA
DE PRIVACIDADE PARA AS EXTENSÕES APLICÁVEIS. PARA METAMASK,
ESSES
TERMOS
ESTÃO
DISPONÍVEIS
EM
(https://metamask.io/terms.html) E (https://metamask.io/privacy.html)
A INSPIREIP É UMA PLATAFORMA DE TECNOLOGIA. NÃO SOMOS
CORRETORES, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU CREDORES. A PLATAFORMA
OFERTADOS
CONSTITUEM
APENAS
UMA
PLATAFORMA
ADMINISTRATIVA. A INSPIREIP FACILITA AS TRANSAÇÕES ENTRE O
COMPRADOR E O VENDEDOR NA NEGOCIAÇÃO, CRIAÇÃO E VENDA DE
NFTS.
VOCÊ TEM TOTAL RESPONSABILIDADE DE VERIFICAR A IDENTIDADE,
LEGITIMIDADE E AUTENTICIDADE DOS ATIVOS QUE VOCÊ COMPRA NA
INSPIREIP.

AO CLICAR NO BOTÃO "ACEITO", COMPLETANDO O PROCESSO DE
REGISTRO DA CONTA, USANDO NOSSA PLATAFORMA E/OU COMPRANDO
NFTS, VOCÊ CONCORDA EM ESTAR VINCULADO A ESTES TERMOS E
TODOS OS TERMOS AQUI INCORPORADOS POR REFERÊNCIA. Se você não
concordar com estes Termos, você não poderá acessar ou usar a
Plataforma ou comprar os NFTs.
A InspireIP reserva-se ao direito de alterar ou modificar estes Termos a
qualquer momento e a nosso exclusivo critério. Ao continuar acessando
ou usando a Plataforma, você confirma sua aceitação dos Termos
revisados e de todos os termos incorporados por referência. Solicitamos
atenção no uso das informações fornecidas. Se você não concordar com
os Termos revisados, você não poderá acessar ou usar a Plataforma.
3. NFTs
"NFTs" refere-se a tokens não fungíveis exclusivos, implementados na
blockchain Ethereum (a "Plataforma Ethereum"), usando a Layer 2 da
Polygon, através de contratos inteligentes que definem as regras dos
tokens.
4. Política de privacidade
Consulte nossa Política de Privacidade para obter informações sobre
como coletamos, usamos e compartilhamos suas informações pessoais.
5. Preferências de Registro e Comunicação de Conta
Se você deseja comprar ou vender NFTs, você precisará se cadastrar uma
conta ("Conta"). Ao criar uma Conta, você concorda em (a) fornecer
informações precisas, atuais e completas, (b) manter e atualizar

prontamente de tempos em tempos, conforme necessário, suas
informações, (c) manter a segurança de sua senha e aceitar todos os
riscos de acesso não autorizado à sua Conta e as informações que você
nos fornece, e (d) nos notificar imediatamente se você descobrir ou
suspeitar de quaisquer violações de segurança relacionadas à Plataforma,
ou sua conta. Além disso, você concorda que não vai:
1. criar outra conta se desabilitamos uma que você já teve
2. comprar, vender ou alugar acesso a sua conta ou nome de usuário,
a menos que você tenha nossa permissão por escrito;
3. compartilhar sua senha da conta com qualquer pessoa; ou
4. fazer login ou tente fazer login para acessar a Plataforma através de
aplicativos ou clientes de terceiros não autorizados.
A InspireIP pode exigir que você forneça informações e documentos
adicionais a pedido de qualquer autoridade competente ou em caso de
aplicação de qualquer lei ou regulamento aplicável, incluindo leis
relacionadas à lavagem de dinheiro, ou para combater o financiamento
do terrorismo. A InspireIP também pode exigir que você forneça
informações e documentos adicionais nos casos em que tenha razões
para acreditar que:
1. Sua Conta está sendo usada para lavagem de dinheiro ou para
qualquer outra atividade ilegal;
2. Você ocultou ou relatou informações falsas de identificação e
outros detalhes; ou
3. As transações realizadas através de sua Conta foram efetuadas em
violação destes Termos.
Nesses casos, a InspireIP, a seu exclusivo critério, pode pausar ou cancelar
seu acesso à plataforma até que tais informações e documentos

adicionais sejam revisados e aceitos como satisfazendo os requisitos da
lei aplicável.
Ao criar uma Conta, você concorda em receber comunicações eletrônicas
da InspireIP. Essas comunicações podem incluir avisos sobre sua Conta
(por exemplo, alterações de senha e outras informações importantes e
fazem parte do seu relacionamento conosco.
Você concorda que quaisquer avisos, acordos, divulgações ou outras
comunicações que enviamos a você eletronicamente satisfarão quaisquer
requisitos legais de comunicação, incluindo, mas não se limitando a, que
tais comunicações estejam por escrito. Você deve manter cópias de
comunicações eletrônicas imprimindo cópia em papel ou salvando uma
cópia eletrônica. Também podemos enviar comunicações promocionais
por e-mail, incluindo, mas não se limitando a boletins informativos,
ofertas especiais, pesquisas e outras notícias e informações que achamos
que serão de seu interesse. Você pode optar por não receber esses emails promocionais a qualquer momento seguindo as instruções de
cancelamento de inscrição fornecidas.
Ao enviar dados pessoais através do nosso Site ou Serviços, você
concorda com os termos de nossa Política de Privacidade e concorda
expressamente com a coleta, uso e divulgação de seus dados pessoais de
acordo com a Política de Privacidade.
6. Propriedade
A menos que seja indicado por escrito por nós, a Plataforma e todo o
conteúdo e outros materiais nele contidos, incluindo, sem limitação, a
marca da InspireIP e todos os projetos, texto, gráficos, imagens,

informações, dados, software, arquivos de som, outros arquivos e a
seleção e o arranjo (coletivamente, "Conteúdo") são propriedade da
Inspireip ou de nossos afiliados, parceiros, licenciadores ou usuários,
conforme aplicável.
Os direitos do NFT são de único e exclusivo direito do autor original da
obra. A não ser que expressamente definido no formulário de minting, o
NFT não transfere quaisquer direitos ao comprador. Licença para acessar
e usar nossa Plataforma e conteúdo
7. Serviços de terceiros
A Plataforma pode conter links para sites de terceiros ("Sites de
terceiros") e aplicativos ("Aplicativos de terceiros"). Quando você clica em
um link para um Site de Terceiros ou Aplicativo de Terceiros, não
avisaremos previamente que você deixou nossa Plataforma e está sujeito
aos Termos e condições (incluindo políticas de privacidade) do site de
destino. Esses sites de terceiros e aplicações de terceiros não estão sob o
controle da InspireIP. A InspireIP não é responsável por sites de terceiros
ou aplicativos de terceiros.
A InspireIP fornece esses Sites de Terceiros e Aplicativos de Terceiros
apenas como uma conveniência e não revisa, aprova, monitora, endossa,
garante ou faz quaisquer representações em relação a Sites de Terceiros
ou Aplicativos de Terceiros, ou seus produtos ou serviços. Você usa os
links em sites de terceiros e aplicativos de terceiros por sua conta e risco.
Quando você deixa nossa Plataforma, nossos Termos e políticas não
governam mais. Você deve revisar todos os acordos e políticas aplicáveis,
incluindo práticas de privacidade e coleta de dados, de quaisquer sites de
terceiros ou aplicativos de terceiros, e deve fazer qualquer investigação

que você sinta necessária ou apropriada antes de prosseguir com
transações com qualquer terceiro.
8. Conduta do Usuário
Você concorda que não violará qualquer direito, contrato, propriedade
intelectual ou outro direito de terceiros, e que você é o único responsável
por sua conduta, ao acessar ou usar a plataforma ou participar do Leilão
ou venda direta. Você concorda que cumprirá estes Termos e não irá:
1. Fornecer informações falsas ou enganosas à InspireIP;
2. Use ou tente usar a Conta de outro usuário sem autorização de tal
usuário e InspireIP;
3. Criar ou listar itens falsificados;
4. Fingir ser outra pessoa ou criar um nome de usuário enganoso;
5. Use a Plataforma de qualquer maneira que possa interferir,
interromper, afetar negativamente ou inibir outros usuários de
desfrutar plenamente da Plataforma, ou que possa danificar,
desabilitar, sobrecarregar ou prejudicar o funcionamento da
Plataforma de qualquer maneira;
6. Desenvolver, utilizar ou disseminar qualquer software ou interagir
com qualquer API de qualquer forma que possa danificar, prejudicar
ou atrapalhar a Plataforma;
7. Fazer engenharia reversa de qualquer aspecto da Plataforma, ou
fazer qualquer coisa que possa descobrir código fonte ou contornar
medidas empregadas para impedir ou limitar o acesso a qualquer
Serviço, área ou código da Plataforma;
8. Tentar contornar quaisquer técnicas de filtragem de conteúdo que
empregamos ou tentar acessar qualquer recurso ou área da
Plataforma que você não esteja autorizado a acessar;

9. Usar dados coletados do nossa Plataforma para contatar indivíduos,
empresas ou outras pessoas ou entidades;
10.
Usar dados coletados do nossa Plataforma para qualquer
atividade de marketing direto (incluindo, sem limitação, e-mail
marketing, marketing de SMS, telemarketing e marketing direto);
11.
Contornar ou ignorar instruções que controlem todo o acesso
automatizado à Plataforma;
12.
Usar a Plataforma para qualquer finalidade ilegal ou não
autorizada, ou se envolver, incentivar ou promover qualquer
atividade que viole estes Termos;
13.
Usar a Plataforma Ethereum/Polygon para realizar quaisquer
atividades ilegais, incluindo, mas não se limitando a lavagem de
dinheiro,
financiamento
terrorista
ou
envolvimento
deliberadamente em atividades projetadas para afetar
negativamente o desempenho da Plataforma Ethereum/Polygon,
ou a InspireIP;
14.
Envolver-se em negociação de lavagem de dinheiro ou outras
atividades comerciais enganosas ou manipuladoras;
15.
Dar lances ou ofertas enganosas;
16.
Listar spams com o propósito de fazer com que uma listagem
apareça no topo dos resultados da pesquisa;
17.
Envolva-se em comportamentos que tenham a intenção ou o
efeito de aumentar artificialmente as contagens de visualizações, os
favoritos, o volume ou outras métricas que a InspireIP possa usar
para classificar os resultados de pesquisa;
18.
Utilizar a Plataforma para realizar quaisquer atividades
financeiras sujeitas a registro ou licenciamento, incluindo, mas não
se limitando à criação, listagem ou compra de títulos, commodities,
opções, imóveis ou instrumentos de dívida;

Ativos, listagens, contratos inteligentes e coleções que a InspireIP
considera inadequadas, disruptivas ou ilegais são proibidas na InspireIP.
A InspireIP se reserva o direito de determinar a adequação das listagens
em seu site e remover qualquer listagem a qualquer momento. Se você
criar ou oferecer um ativo, listagem, contrato inteligente ou cobrança em
violação dessas políticas, tomaremos ações corretivas, conforme
apropriado, incluindo, mas não se limitando a remover o ativo, listagem,
contrato inteligente ou coleta, excluindo sua conta InspireIP e retendo
permanentemente pagamentos de referência e taxas de repartição de
receitas do desenvolvedor.
A InspireIP não pode destruir ou apreender seus ativos ou contratos
inteligentes, mas reservamo-nos o direito de destruir metadados
inapropriados armazenados em nossos servidores.
Ativos, listagens, contratos inteligentes e coleções que incluem
metadados que violam leis internacionais ou de propriedade intelectual
do Brasil, promove suicídio ou automutilação, incita o ódio ou a violência
contra outros, degrada outro indivíduo, retrata menores em situações
sexualmente sugestivas, ou é ilegal no Brasil são proibidos na InspireIP e
serão removidos.
Ativos, listagens, contratos inteligentes e coleções criadas ou usadas
principalmente ou substancialmente com o propósito de levantar fundos
para as organizações terroristas são proibidos no InspireIP e serão
removidos.
É proibida a venda de bens roubados, bens obtidos fraudulentamente,
bens tomados sem autorização e outros ativos obtidos ilegalmente na
InspireIP. A listagem de ativos obtidos ilegalmente pode resultar no

cancelamento de suas listagens, a ocultação de seus ativos ou a
suspensão de sua conta.
Se você tem razões para acreditar que um ativo listado na InspireIP foi
obtido ilegalmente, entre em contato conosco imediatamente em
contato@inspireip.io. Inclua a ID do ativo, o endereço do contrato do
ativo e evidências demonstrando que o ativo foi obtido ilegalmente. A
InspireIP revisará sua reivindicação e responderá dentro de 72 horas. Se
determinarmos a partir da evidência que o ativo foi obtido de forma ilegal,
vamos ocultá-lo ou desativar a sua listagem.
Exigimos que todos os usuários sejam maiores de 18 anos. Se você tiver
menos de 18 anos, você pode usar a conta InspireIP de seus pais ou
responsáveis, mas apenas com o envolvimento do titular da conta. No
entanto, o titular da conta é responsável por tudo feito com essa conta.
Não crie ou liste conteúdo ilegal ou ofensivo, como produtos que
retratam atos sexuais gráficos e imagens que retratam crianças menores
de 18 anos de forma sexualmente sugestiva. Não use palavrões ou
linguagem gráfica em qualquer conteúdo que você liste ou crie na
InspireIP.
9. Informações e direitos autorais do usuário
Você é o único responsável pelo uso da Plataforma e por quaisquer
informações do Usuário que você fornecer, incluindo o cumprimento das
leis, regras e regulamentos aplicáveis. Não nos responsabilizamos pelas
Informações do Usuário publicadas ou listadas através da Plataforma.
Você retém seus direitos a quaisquer informações do usuário que você
enviar, postar ou exibir usando a Plataforma.

Ao fazer o minting do token, você poderá optar por ceder seus direitos
autorais sobre o conteúdo do NFT, total ou parcialmente. Para saber
detalhadamente quais direitos você estará cedendo caso opte por uma
das licenças, favor consultar o site do Creative Commons Brasil e a Lei de
Direitos autorais brasileira.
A InspireIP afirma que enviar, postar ou exibir informações do usuário
sobre ou através da plataforma NÃO GARANTE à InspireIP quaisquer
direitos de propriedade ou revenda em suas Informações de Usuário. No
entanto, retemos o direito de divulgar os NFTs e os usuários que listarem
em nossa plataforma.
Você representa e garante que obteve todos os direitos, licenças,
consentimentos, permissões, poder e/ou autoridade necessários para
conceder os direitos aqui conferidos para quaisquer Informações de
Usuário que você enviar, postar ou exibir através da plataforma.
Você concorda que os NFTs listados não conterão material sujeito a
direitos autorais ou outros direitos proprietários de terceiros, a menos
que você tenha permissão necessária ou tenha o direito legal de postar o
material e conceder à InspireIP a licença descrita acima.
A InspireIP reserva-se o direito de remover o conteúdo sem aviso prévio.
A InspireIP retirará os NFTs em resposta a pedidos formais de infração e
encerrará o acesso do usuário à plataforma caso a infração ocorra de
forma reiterada.
Se você acredita que seu conteúdo foi copiado de uma forma que
constitui violação de direitos autorais, por favor, denuncie isso entrando
em contato conosco e juntando prova de autoria através do e-mail
contato@inspireip.io.

10. Isenções
EXCETO SE EXPRESSAMENTE FORNECIDO EM CONTRÁRIO POR ESCRITO
PELA INSPIREIP, A PLATAFORMA, O CONTEÚDO CONTIDO NELA E OS NFTS
AQUI LISTADOS SÃO FORNECIDOS EM UMA BASE "COMO ESTÁ" E
"CONFORME DISPONÍVEL", SEM GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE
QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. A INSPIREIP (E SEUS
FORNECEDORES E PARCEIROS) NÃO GARANTE QUE A PLATAFORMA: (A)
ATENDA AOS SEUS REQUISITOS; (B) ESTARÁ DISPONÍVEL EM UMA BASE
ININTERRUPTA, OPORTUNA, SEGURA OU LIVRE DE ERROS. A INSPIREIP
NÃO REPRESENTA OU GARANTE QUE O CONTEÚDO NA PLATAFORMA É
PRECISO, COMPLETO, CONFIÁVEL, ATUAL OU LIVRE DE ERROS. NÃO
SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER PERDA DE QUALQUER TIPO DE
QUALQUER AÇÃO TOMADA EM DEPENDÊNCIA DE MATERIAL OU
INFORMAÇÃO CONTIDA NA PLATAFORMA.
OS NFTS SÃO ATIVOS DIGITAIS INTANGÍVEIS. ELES EXISTEM APENAS EM
VIRTUDE DO REGISTRO DE PROPRIEDADE MANTIDO NA REDE
ETHEREUM/POLYGON. QUALQUER TRANSFERÊNCIA DE TÍTULARIDADE
QUE POSSA OCORRER EM QUALQUER NFT OCORRE NO LIVRO
DESCENTRALIZADO DENTRO DA PLATAFORMA ETHEREUM/POLYGON.
A InspireIP não é responsável por falhas ocorridas devido à
vulnerabilidade ou qualquer tipo de falha, comportamento anormal de
software (por exemplo, carteira, contrato inteligente), blockchains ou
quaisquer outros recursos dos NFTs. A InspireIP não é responsável por
acidentes devido a relatórios tardios de desenvolvedores ou
representantes (ou nenhum relatório) de quaisquer problemas com a
blockchain que suporta ativos cripto, incluindo forks, problemas em nós
ou quaisquer outros problemas com perdas de fundos como resultado.

11. Assunção de Riscos
Você aceita e reconhece:
a. Os preços dos ativos blockchain são extremamente voláteis.
Flutuações no preço de outros ativos digitais podem afetar
material e negativamente os NFTs, que também podem estar
sujeitos a uma volatilidade significativa de preços. Não
podemos garantir que qualquer comprador de NFT não
perderá dinheiro.
b. Você é o único responsável pela tributação aplicável às suas
transações de NFTs. Nem a InspireIP nem qualquer parceiro
da InspireIP é responsável por determinar os impostos que se
aplicam às transações de NFTs.
c. Nossa Plataforma não armazena, envia ou recebe NFTs. Isso
ocorre porque os NFTs existem apenas em virtude do registro
de propriedade mantido em seu blockchain de suporte.
Qualquer transferência de NFTs ocorre dentro do blockchain
de suporte e não na Plataforma.
d. Há riscos associados ao uso de uma moeda baseada na
Internet, incluindo, mas não se limitando, ao risco de
conexões de hardware, software e Internet, ao risco de
introdução de software malicioso e ao risco de que terceiros
possam obter acesso não autorizado às informações
armazenadas dentro de sua carteira. Você aceita e reconhece
que a InspireIP não será responsável por quaisquer falhas de
comunicação, interrupções, erros, distorções ou atrasos que
você possa experimentar ao transacionar NFTs.
e. O regime regulatório que rege as tecnologias blockchain,
criptomoedas e tokens é incerto, e novas regulamentações ou

políticas podem afetar materialmente negativamente a venda
direta ou o Leilão e/ou Serviço e a utilidade dos NFTs.
f. A Plataforma contará com plataformas de terceiros, como a
MetaMask, para realizar as transações para a venda direta ou
o Leilão de NFTs. Se não conseguirmos manter um bom
relacionamento com esses provedores de plataforma; se os
termos e condições ou preços desses provedores de
plataforma mudarem; se violarmos ou não cumprirmos os
termos e condições de tais plataformas; ou se alguma dessas
plataformas perder parte de mercado ou estiver indisponível
por um período prolongado, o acesso e o uso da Plataforma
serão impactados.
g. Há riscos associados à compra de conteúdo gerado pelo
usuário, incluindo, mas não se limitando, ao risco de compra
de ativos falsificados, ativos em contratos inteligentes com
bugs e ativos que podem se tornar intransferíveis.
12. Lei aplicável
Estes Termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do
Brasil, que se aplicam a este acordo sem levar em conta o conflito de
disposições legais. Nossa falha em impor qualquer direito ou disposição
destes Termos não será considerada uma renúncia a esses direitos. Se
qualquer disposição destes Termos for considerada inválida ou
inexequível por um tribunal, as demais disposições destes Termos
permanecerão em vigor. Estes Termos constituem todo o acordo entre
nós em relação ao nossa Plataforma e substituem quaisquer acordos
anteriores que possamos ter tido entre nós em relação ao uso da nossa
Plataforma.

13. Alterações na Plataforma
Reservamo-nos o direito de retirar ou alterar nossa Plataforma, e
qualquer serviço ou material que fornecemos através da nossa
Plataforma, a nosso exclusivo critério, sem aviso prévio. Não seremos
responsáveis se, por qualquer razão, toda ou qualquer parte da
Plataforma estiver indisponível a qualquer momento ou por qualquer
período. De tempos em tempos, podemos restringir o acesso a algumas
ou todas as partes da Plataforma, aos usuários, incluindo usuários
cadastrados.
14. Alterações aos Termos
a. Podemos alterar os Termos a qualquer momento, postando os
termos alterados neste site. É sua responsabilidade revisar estes
Termos periodicamente.
b. Seu uso contínuo da Plataforma após a postagem de Termos
revisados significa que você aceita e concorda com as alterações.
Espera-se que você verifique esta página com frequência para que
você esteja ciente de quaisquer alterações, pois elas são vinculantes
em você.
c. Ao continuar acessando ou usando nossa Plataforma depois que
quaisquer revisões se tornarem eficazes, você concorda em estar
vinculado aos termos revisados. Se você não concordar com os
novos termos, você não está mais autorizado a usar a Plataforma.

15. Renúncia e Severidade
a. Nenhuma renúncia por parte da Empresa de qualquer termo ou
condição estabelecida nos Termos será considerada uma renúncia
adicional ou contínua de tal termo ou condição ou uma renúncia de
qualquer outro termo ou condição, e qualquer falha da Empresa em
afirmar um direito ou disposição nos Termos não constituirá uma
renúncia de tal direito ou disposição.
b. Se qualquer disposição de Termos for mantida por um tribunal ou
outro tribunal de jurisdição competente como inválida, ilegal ou
inexequível por qualquer razão, tal disposição será eliminada ou
limitada, de forma que as demais disposições dos Termos
continuem em pleno vigor e efeito.
16. Reconhecimento
AO USAR A PLATAFORMA OU OUTRA PLATAFORMA FORNECIDOS POR
NÓS, VOCÊ RECONHECE QUE LEU ESTES TERMOS DE SERVIÇO E
CONCORDA EM SER VINCULADO POR ELES.
17. Entre em contato conosco
Envie seus comentários, sugestões, pedidos de suporte técnico para o email: contato@inspireip.io.

