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TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

  

1. APRESENTAÇÃO.  

O presente documento ("termos de uso") estabelece os termos e condições aplicáveis ao uso 

dos nossos produtos e serviços. Por favor, revise os termos de uso cuidadosamente antes de 

solicitar os mesmos. Ao clicar em “concordo com os termos e condições” você declara aceitar 

os termos e condições contidos nestes termos de uso. Caso você não concorde com os termos 

e condições contidos nestes termos de uso, por favor, não solicite os serviços nele descrito. 

Você deve revisar os termos de uso periodicamente para eventuais atualizações e 

modificações.  

  

2. PRODUTOS E SERVIÇOS  

Os serviços apresentados pela RECICLA ELETRO COLETA DE LIXO ELETRONIC MEI, inscrita sob o 

CNPJ 39.240.186/0001-91 consistem em: 

 (CNAE) 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 

 (CNAE) 3832-7/00 - Reciclador(a) de materiais plásticos, independente Recuperação de 

materiais plásticos  

(CNAE) 5212-5/00 - Carregador (veículos de transportes terrestres) independente - Carga e 

descarga  

(CNAE) 3831-9/99 Reciclador(a) de materiais metálicos, exceto alumínio, independente 

Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 

(CNAE) 3313-9/02 Reparador(a) de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos, 

independente - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para 

veículos  

(CNAE) 3831-9/01 Reciclador(a) de sucatas de alumínio independente 3831-9/01 - 

Recuperação de sucatas de alumínio.  

Os materiais são encaminhados para centros de reciclagem parceiros devidamente autorizados 

pelos órgãos competentes a realizar a reciclagem dos mesmos. A RECICLA ELETRO não se 

responsabiliza pela destinação dos materiais após entregues as empresas competentes, 

ficando elas responsáveis pela reciclagem e destinação final dos resíduos.   

  

3.TERMOS E CONDIÇÕES  

Os serviços realizados pela RECICLA ELETRO estão condicionados conforme descrito nesse 

parágrafo do presente documento ("termos de uso"). O serviço de coleta de resíduos 

eletrônicos conforme apresentado no parágrafo anterior, oferece ao cliente retirada de 

resíduo eletrônico do endereço informado na solicitação do serviço pelos canais de 
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atendimento: e-mail contato@reciclaeletro.com.br, WhatsApp 55+11941082570, ou 

formulário.   

 

 

O cliente deve consultar na lista de bairros se o bairro que reside está apto para solicitação do 

serviço e informar o endereço completo: logradouro, nº, complemento (se houver), bairro, 

cidade e cep.   

Também deverá ser informado a data e o horário que o cliente pretende que os resíduos 

sejam coletados. A data e o horário informado não garantem em caráter de reserva o serviço, 

pois o mesmo está sujeito a avaliação e disponibilidade da equipe de coleta. Novas datas e 

horários podem ser sugeridos pelo atendente durante contato após solicitação do cliente.  

  

  

4.  PREÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO.  

A RECICLA ELETRO não cobra pelos serviços oferecidos, isentando -se assim de qualquer 

responsabilidade de cobranças indevidas feitas por empresas maliciosas utilizando- se de 

quaisquer imagens, logotipos e até nomes vinculados a empresa.  
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5. DECLARAÇÃO DE AUTORIA  

A RECICLA ELETRO COLETA DE LIXO ELETRONIC MEI ,inscrita sob o CNPJ 39.240.186/0001-91 

declara para os devidos fins de direito que é a única e legítima autora e proprietária do 

domínio das páginas https://www.facebook.com/reciclaeletrocoletagratuita,  

https://br.pinterest.com/reciclaeletrooficial,  

https://www.instagram.com/reciclaeletro/,https://twitter.com/EletroRecicla,  

https://www.youtube.com/channel/UCXb4sSmRTQhlGUmG0km05TQ e  

https://www.reciclaeletro.com.br/ . Declara ainda que as páginas citadas são únicas e de uso 

exclusivo para divulgação da empresa. E por assim ser, firmo o presente.  

Todo conteúdo visual digital como logotipos e vídeos autorais e conteúdo visual físico 

(material gráfico) como banners, flyers, cartões, adesivos e fachadas são de autoria exclusiva 

da empresa e não autoriza se a divulgação de ambos sem prévia comunicação.   

  

6. POLÍTICA DE PRIVACIDADE.  

A RECICLA ELETRO COLETA DE LIXO ELETRONIC MEI, inscrita sob o CNPJ 39.240.186/0001-91 

recebe, coletas e arquiva as informações que você adiciona em nosso site ou nos fornece de 

qualquer outra forma. Além disso, também são coletados o endereço IP utilizado para 

conectar o seu computador à Internet com a finalidade de utilizar ferramentas para medir e 

coletar informações de navegação, incluindo o tempo de resposta das páginas, tempo total da 

visita em determinadas páginas, informações de interação com página e os métodos utilizados 
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para deixar a página. Também é coletado informações de identificação pessoal como NOME, 

ENDEREÇO, TELEFONE E EMAIL somente para as seguintes finalidades:  

1. Para prestar e operar os Serviços;  

2. Para prestar aos nossos Usuários assistência e suporte técnico contínuos ao cliente;  

3. Para poder entrar em contato com nossos Visitantes e Usuários com avisos gerais ou 

personalizados relacionados ao serviço e mensagens promocionais;  

4. Para criar dados estatísticos agregados e outras informações não pessoais agregadas 

e/ou inferidas, que podem ser usadas por nós ou por nossos parceiros comerciais para 

prestar e melhorar nossos respectivos serviços;  

5. Para cumprir quaisquer leis e regulamentos aplicáveis. Nenhum dos dados fornecidos 

é repassado para terceiros.  

  

  

São Paulo, 01 de setembro de 2021 

RECICLA ELETRO COLETA DE LIXO ELETRONIC MEI  
CNPJ 39.240.186/0001-91  
(11) 2365-8702  
(11) 11941082570  

  


