
TERMOS E CONDIÇÕES DO USUÁRIO 

  
LOCALFARMA LTDA SPE, com sede e domicílio na Rua Joaquim Nabuco 2197, 3º 
andar, Centro, em São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.005.160, inscrita no CNPJ 
20.881.521/0001-02, com seu contrato social arquivada na Junta Comercial do 
Estado do Paraná, sob NIRE 4120791990,  doravante denominadas 
“LOCALFARMA”,  "nós", "nos" ou "nosso", única e exclusiva proprietária intelectual e 
de outros direitos associados à Plataforma e ao Aplicativo LOCALFARMA, estabelece 
as presentes condições de uso para a utilização do Site e Aplicativo, através 
deste  “Termo de Uso”. 
  
O endereço eletrônico www.localfarma.com.br é um portal de saúde que conecta 
seus USUÁRIOS à rede de farmácias credenciadas, possibilitando a busca de 
FARMÁCIAS mais próximas e descontos concedidos por estas, através da emissão de 
CUPOM DE DESCONTO. Ao acessar este site, você, usuário pessoa física ou jurídica, 
se obriga, declara compreender e aceita as condições aqui estabelecidas, da seguinte 
forma: 
  
1 - O Termo de Uso pode ser modificado pelo LOCALFARMA a qualquer tempo, sem 
necessidade de notificação prévia, sendo que tais modificações tornar-se-ão válidas a 
partir da data de sua veiculação neste site. 
  
2 - O LOCALFARMA não é um Site de vendas, tampouco intermediário comercial 
entre o USUÁRIO e a FARMÁCIA, e, portanto, não tem qualquer responsabilidade 
sobre qualquer serviço além do disposto no item abaixo, encerrando aí a 
responsabilidade do LOCALFARMA. 
  
3 - São responsabilidades do LOCALFARMA: 
  
a) Informação de FARMÁCIAS credenciadas no Site por localização para facilitar a 
busca do USUÁRIO. 
  
b) Informação do preço máximos praticado pela FARMÁCIA, de acordo com a 
legislação, o preço dos produtos (medicamentos) comercializados nas farmácias e 
drogarias. Os preços são Regulados por CMED (Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos), que é coordenada pela ANVISAde PMC *preço máximo do 
consumidor (PMC) de medicamentos baseados na tabela ABC FARMA 

  
c) Distribuição de documento autorizado pela FARMÁCIA e disponibilizado no Site 
Localfarma, informando um percentual ou valor de desconto extra ao consumidor 
durante uma única compra na loja, denominado CUPOM DE DESCONTO. 
  
D) Proteger, por meio de armazenamento de segurança, a confidencialidade de todas 
as informações e cadastros relativos aos USUÁRIOS, e tratar das informações 
conforme a POLÍTICA DE PRIVACIDADE disponível no Site. 
  

http://www.localfarma.com.br/


4 - Cada ESTABELECIMENTO tem regras específicas, de acordo com a concepção de 
seus gestores, estes que são os únicos responsáveis pelo medicamento, e que, o 
LOCALFARMA se responsabiliza tão somente pela divulgação. 
  
5 - O LOCALFARMA envidará seus maiores esforços para assegurar que as 
informações, instrumentos e materiais oferecidos neste site sejam tão atualizados, 
precisos e completos quanto possível, mas que, a desatualização de dados como 
valor do produto, estoque e disponibilidade de entrega é de responsabilidade do 
ESTABELECIMENTO. 
  
6 - Em razão do peculiar ambiente da Internet, o LOCALFARMA não poderá garantir 
que o acesso ao site seja livre de erros ou problemas decorrentes de casos fortuitos, 
internos ou externos, casos de força maior ou ainda de outros casos não 
inteiramente sujeitos a controle direto dos administradores do site, e portanto o 
usuário se obriga a isentar a LOCALFARMA de quaisquer reclamações referentes a 
descumprimento de prazo, interrupções, interceptações, invasões, pichações, 
disseminação de vírus ou outros atos ilícitos, típicos e atípicos de ambiente virtual, e 
de web, dos quais o LOCALFARMA não tenha tido intenção deliberada de participar 
ou praticar. 
  
7 - O usuário aceita e declara compreender que o LOCALFARMA poderá disponibilizar 
em seu endereço eletrônico, links de acesso para outros sites e endereços virtuais, 
sem qualquer responsabilidade pelos serviços ou funcionalidades ali dispostos, 
sendo a decisão de utilização e a forma de relacionamento com os mesmos de 
exclusiva responsabilidade do usuário, que inclusive isenta o LOCALFARMA de 
fiscalizar o conteúdo ou zelar pela integridade de tais sites ou endereços virtuais. 

  
8 - O usuário aceita e declara compreender que o acesso a determinadas áreas do 
site será restrito. Para acessá-las, o usuário deverá fazer o login e cadastrar uma 
senha de acesso. A senha é individual, sigilosa e intransferível, sendo o usuário o 
único responsável pela guarda da mesma. O Usuário assume toda e qualquer 
responsabilidade pelo mau uso ou pela utilização da senha por terceiros. 
  
9 - O USUÁRIO declara ser maior de 18 anos ou emancipado, responsabilizando-se 
pela correta utilização do Site LOCALFARMA. 
  
10 - As condições estabelecidas no Termo de aceite e Uso do Site são regidas pela lei 
brasileira, e anuindo ao presente o usuário se submete aos juizados e tribunais do 
Foro da Comarca de São José dos Pinhais (PR) para dirimir qualquer litígio que possa 
advir do presente contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 


