Termos e Condições de uso
As presentes condições gerais regulam o acesso e o uso de quaisquer materiais e/ou serviços
disponibilizados por meio da Plataforma Soluções Industriais (doravante “PLATAFORMA”) disponível
no endereço eletrônico www.solucoesindustriais.com.br, no qual a DSW SOLUCOES DIGITAIS LTDA –
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.777.835/0001-67, com sede à Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1297 10º Andar - Itaim Bibi (doravante “DSW”) oferece conteúdos e serviços aos usuários da internet (doravante “Usuários”).
Ao acessar a PLATAFORMA ou qualquer serviço e materiais contidos nela, entende-se que, de
forma expressa, plena e sem reservas, os Usuários estão de acordo com todos e cada um dos presentes Termos e Condições seguintes. Se qualquer área ou recurso oferecido por este site contém
termos e condições específicos relativos à sua utilização, estes termos e condições são consideradas
extensões dos Termos de uso.
A DSW poderá realizar alterações na PLATAFORMA, assim como nos serviços prestados, a qualquer momento, o que pode acarretar na alteração dos presentes Termos, desde que não haja vedação legal nesse sentido. Por essa razão, recomenda-se ao Usuário consulte os presentes Termos,
disponíveis por meio do link http://www.solucoesindustriais.com.br/arquivos/termos-de-uso.pdf,
periodicamente, certificando-se que verificou sua versão mais atualizada, com base na data indicada
ao término do documento. Caso o Usuário discorde de quaisquer alterações, deverá se abster de
utilizar a PLATAFORMA.
Ainda, aplicam-se aos presentes Termos e à utilização da PLATAFORMA, pelo Usuário, o quanto
disposto na Política de Privacidade, disponível em http://www.solucoesindustriais.com.br/arquivos/politica-de-privacidade.pdf.

CONDIÇÕES DE ACESSO E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA
A PLATAFORMA tem como finalidade difundir os anúncios de venda de produtos e serviços apresentados pelos Usuários vendedores por meio da PLATAFORMA, , permitindo que os Usuários compradores possam obter informações sobre produtos e serviços anunciados na PLATAFORMA.
Para solicitação de cotação ou inclusão de empresa na PLATAFORMA, será necessário o fornecimento de alguns dados do Usuário, tais como, mas não limitado a, nome da pessoa ou da empresa,
telefones de contato, e-mail, cargo e website da empresa.
Dessa forma, o Usuário reconhece ser o único e exclusivo responsável por todas as informações
inseridas na PLATAFORMA, inclusive perante terceiros, bem como por quaisquer danos ou prejuízos
decorrentes de informações incorretas, incompletas ou inverídicas.
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Ainda, o Usuário da PLATAFORMA compreende e aceita que todos os dados e informações fornecidos, inclusive sobre produtos, serviços ou quaisquer outras, deverão ser
exatas, verídicas e atualizadas, não tendo a DSW qualquer responsabilidade sobre a
veracidade dessas informações.
O Usuário declara-se ciente de que a DSW não está envolvida ou possui qualquer
responsabilidade em relação a quaisquer transações de vendas em relação a produtos ou serviços oferecidos por Usuários vendedores na PLATAFORMA. Nesse sentido, o
Usuário se declara ciente de que a PLATAFORMA não tem qualquer controle ou
responsabilidade sobre as operações de venda, incluindo, sem limitação, a qualidade, segurança ou legalidade dos itens transacionados; a exatidão das informações
ou das especificações fornecidas; a capacidade dos Usuários ou compradores para
comprar itens; a capacidade dos Usuários ou fornecedores, para distribuir bens prometidos; ou a capacidade dos compradores para pagar por itens.
Estes Termos, bem como as informações fornecidas pela PLATAFORMA não substituem, de nenhuma maneira, os termos e condições de compra de qualquer produto
ou serviço, exceto conforme expressamente previsto neste documento.
O Usuário reconhece que a DSW não garante que um usuário, comprador, ou
fornecedor irá completar uma transação ou que a transação será concluída de
forma satisfatória.
As decisões tomadas pelos Usuários, baseadas única exclusivamente em dados e
informações contidas na PLATAFORMA, sem prévia confirmação, que possam ter consequências econômicas ou de qualquer outra ordem, serão de sua única e exclusiva
responsabilidade.

APRESENTAÇÃO DE CONTEÚDO

Os Usuários da PLATAFORMA entendem que todas as informações, dados, texto,
software, música, som, fotografias, imagens, gráficos, vídeos, mensagens, logotipos ou
outros materiais (coletivamente, "Conteúdo"), seja ele veiculado publicamente
(incluindo quaisquer fóruns ou outras áreas públicas) ou privadamente transmitidos (a
PLATAFORMA, outros usuários, fornecedores ou prestadores), são de única e exclusiva
responsabilidade da pessoa responsável pela disponibilização do Conteúdo.
Dessa forma, os Usuários reconhecem que possuem integral responsabilidade pelo
Conteúdo enviado, postado, transmitido ou disponibilizado por meio da PLATAFORMA.
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A DSW não se responsabiliza por qualquer conteúdo postado pelos Usuários ou por
terceiros, incluindo, mas não limitado a, conteúdos omissos ou que possuam erros, ou
por qualquer perda ou dano sofrido como resultado do uso de qualquer Conteúdo
publicado, listado, enviado, transmitido ou de outra forma disponibilizado por meio da
PLATAFORMA.

REGRAS PARA A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA

Para utilização da PLATAFORMA, o Usuário declara ser civilmente capaz e penalmente imputável à luz da legislação brasileira. Ainda, o Usuário está ciente de que
não poderá inserir qualquer conteúdo ilícito ou que viole direitos de terceiros, assim
como material que incorpore vírus ou outros elementos nocivos na PLATAFORMA. ou
que prejudique os sistemas da DSW ou de outros Usuários. A PLATAFORMA somente
poderá ser utilizada para fins lícitos, de acordo com a legislação brasileira.
O Usuário reconhece, ao aceitar os presentes Termos, ser o único responsável pelo
uso que fizer da PLATAFORMA, bem como por qualquer conteúdo nela inserido,
eximindo, portanto, a DSW de qualquer responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo decorrente de sua utilização da PLATAFORMA.
O Usuário declara-se ciente que, é proibido o acesso massivo a PLATAFORMA ou
processo que seja, agora conhecido ou no futuro desenvolvido, sem autorização da
DSW, pois a prática de tal ação implica em atentado contra os princípios, garantias,
direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, previsto pela lei 12.965/2014 violação à legislação brasileira aplicável, bem como poderão e pode impactar no desempenho da PLATAFORMA para os demais Usuários.
Os Usuários só podem visualizar e usar a PLATAFORMA e o conteúdo para obter
informações sobre empresas, produtos, serviços, indústrias, notícias e trabalhos listados
no site. Os usuários não podem reproduzir, copiar, modificar, transmitir, exibir, publicar,
vender, licenciar, transferir, criar obras derivadas, executar, distribuir ou tornar disponível qualquer serviço de informação ou de outros terceiros, por qualquer meio, método
ou processo que seja, agora conhecido ou no futuro desenvolvido, qualquer um dos
conteúdos transmitidos através desta PLATAFORMA, incluindo, sem limitação, a transferência, o download ou de outra forma copiar qualquer Conteúdo em qualquer
unidade de disco ou outro meio de armazenamento, agora conhecido ou futuramente desenvolvido. Os usuários não podem fazer cópias (na sua totalidade ou fragmentos) do site através por meio de data mining, robots, web crawlers ou coleta de dados
via ferramentas de extração semelhantes (agora conhecida ou no futuro desenvolvida) ou de qualquer outra forma.
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Não obstante o acima, os usuários podem fazer impressão, download ou de outra
forma fazer uma única cópia de anúncios e das informações contidas neste documento na PLATAFORMA, desde que essas cópias são sejam apenas para seu uso interno e não são sejam distribuídas a terceiros para fins comerciais ou ganho financeiro.
As cópias retidas pelos que os usuários retenham esteja intacto deverá conter todos
os direitos autorais e outros avisos de propriedade referenciando a DSW.
Para publicar, transmitir ou distribuir conteúdo desta PLATAFORMA, deverá enviar
e-mail para info@solucoesindustriais.com.br informando sua pretensão. Qualquer
reprodução permitida ao abrigo destes Termos deverá conter aviso de copyright de
DSW SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA da seguinte forma: "Copyright © 2018 DSW SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA Todos os direitos reservados"

DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os Usuários reconhecem e aceitam que todos os elementos da PLATAFORMA, bem
como, seus produtos e serviços, informações, estrutura, marcas registradas, segredos
comerciais, logotipos, gráficos, imagens, áudios, organização, apresentação dos seus
conteúdos e outros materiais utilizado, estão protegidos pelos direitos de propriedade
industrial e intelectual da DSW ou de terceiros (anunciantes e fornecedores da PLATAFORMA). Sendo assim, estão protegidos pelas leis e pelos tratados internacionais,
sendo vedada sua cópia, alteração, reprodução, ou qualquer outro tipo de utilização, ficando os infratores sujeitos às sanções civis e criminais correspondentes, nos
termos das Leis 9.279/96, 9.610/98 e 9.609/98. Qualquer violação aos direitos de Propriedade Intelectual poderá culminar, além da incidência das responsabilidades
legais, no bloqueio sumário e sem aviso prévio do Usuário, ocasião em que nada será
devido a estes.
Ainda, por meio destes Termos, o Usuário autoriza que todo o conteúdo, observações, sugestões, ideias, desenhos ou outras informações comunicadas à DSW por
meio da PLATAFORMA, possam ser utilizados, reproduzidos, modificados, adaptados,
publicados, traduzidos, criados trabalhos derivados, distribuídos, representados e
expostos pela DSW, bem como incorporados em outros trabalhos em qualquer formato, mídia ou tecnologia, sem que lhe seja imputada nenhuma responsabilidade por
royalties.
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EXCLUSÃO DE GARANTIAS E DE RESPONSABILIDADE

A DSW utiliza as melhores práticas de mercado para garantir a segurança dos
dados inseridos pelo Usuário na PLATAFORMA. No entanto, não se responsabiliza pelos
danos e prejuízos de toda natureza que possam decorrer do conhecimento que
terceiros não autorizados possam ter de quaisquer das informações fornecidas, em
decorrência de falha exclusivamente atribuível aos Usuários ou a terceiros que fujam
a qualquer controle razoável de nossa parte.
Da mesma forma, a DSW não garante a ausência de vírus na PLATAFORMA, bem
como outros elementos nocivos que possam produzir alterações nos sistemas informáticos dos Usuários (software e hardware), e, por isso, o Usuário concorda que a DSW se
exime de qualquer responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos que decorrentes
da presença de vírus ou de outros elementos nocivos na PLATAFORMA.
Ainda, o Usuário declara-se ciente que a PLATAFORMA poderá conter links para
outros websites que não mantidos ou mesmo relacionados à DSW. Hiperlinks para tais
sites são providos como um serviço para os Usuários, e não são afiliados a PLATAFORMA ou à DSW, não possuindo esta última qualquer responsabilidade pelo Conteúdo
neles contido.
O Usuário reconhece que poderão ser realizadas quaisquer alterações na PLATAFORMA que a DSW julgue necessárias para a otimização de seu funcionamento, sem
que qualquer valor ou indenização seja devido aos Usuários em decorrência disso.

DISPONIBILIDADE DA PLATAFORMA

A PLATAFORMA é disponibilizada por prazo indeterminado. Entretanto, a DSW
poderá, a qualquer tempo, descontinuar o serviço, sem necessidade de aviso prévio
e sem que lhe seja devida qualquer valor a título de indenização em razão disso.
Em caso de suspeita de uso indevido da PLATAFORMA, como, por exemplo, para a
realização de fraudes ou para qualquer outra finalidade ilícita, a DSW poderá limitar
ou suspender o acesso do Usuário responsável, podendo suspendê-lo ou negá-lo, o
que poderá ensejar a exclusão de todas as informações fornecidas, sem que seja
devida qualquer indenização ou compensação em virtude da referida conduta.
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DISPOSIÇÕES GERAIS

O Usuário declara-se ciente que, se qualquer disposição destes Termos for considerada inválida ou inexequível, tal trecho deverá ser interpretado de acordo com a lei
aplicável, para refletir, na medida do possível, a intenção original das partes, sendo
que as demais disposições permanecerão em pleno vigor e efeito.
Eventual falha em exigir quaisquer direitos ou disposições dos presentes Termos não
constituirá renúncia, sendo que a DSW sempre poderá exercer regularmente seu direito, dentro dos prazos legais.
Todas as notificações e comunicações que o Usuário deseje encaminhar à DSW,
incluindo reclamações de violação de propriedade intelectual, serão consideradas
eficazes, para todos os efeitos, quando forem realizadas por meio das funções destinadas a tal fim no seguinte endereço: info@solucoesindustriais.com.br
As notificações e comunicações por parte da DSW, por sua vez, serão consideradas válidas quando realizadas por qualquer informação de contato indicada pelo
Usuário quando do seu cadastro.
Esses Termos serão regidos, interpretados e executados de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas leis com leis
de outros estados ou países, sendo competente o Foro do Usuário para dirimir qualquer dúvida decorrente deste instrumento. O Usuário consente, expressamente, com
a competência desse juízo, e renuncia, neste ato, à competência de qualquer outro
foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
Última atualização: 18.02.2018
Soluções Industriais
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