Termos e Condições de uso
As presentes condições gerais regulam o acesso e o uso de qualquer material e
serviços incluídos ou acessíveis através do Portal Cotanet (tratada mais adiante
como Cotanet) acessível pelo endereço eletrônico www.cotanet.com.br, que a DSW
SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME (tratada mais adiante como “DSW) oferece aos
usuários de internet (tratada mais adiante como “Usuários”) maiores de 18 (dezoito)
anos ou menores com permissão dos pais ou responsáveis legais. Ao acessar o
Cotanet ou qualquer serviço e materiais contidos nele, entende-se que, de forma
expressa, plena e sem reservas, o Usuário está de acordo com todas e cada uma
dos presentes Termos e Condições seguintes, bem como quaisquer alterações a
essas políticas, e todas as leis e regulamentos aplicáveis sem aviso prévio. Se
qualquer área ou recurso oferecido por este site contém termos e condições
específicos relativos à sua utilização, esses termos e condições específicos são
consideradas extensões destes Termos. DSW poderá alterar a qualquer momento e
sem prévio aviso, o desenho, apresentação, informações e/ou configuração do
Cotanet, assim como alguns ou todos os serviços, sem que isso possa gerar alguma
compensação para o Usuário.
CONDUTA DE USUÁRIO E RESPONSABILIDADE

O usuário compromete-se a utilizar o Portal e os seus materiais de forma diligente,
correta e lícita, em conformidade com a lei e com os bons costumes. A finalidade da
DSW é difundir os anúncios de venda de produtos e serviços apresentados pelos
Usuários vendedores através do Cotanet, Internet e qualquer outro meio de difusão
ou comunicação existente, permitindo que os Usuários interessados na compra
possam obter informações sobre produtos e serviços dos Usuários vendedores e
quaisquer outros terceiros que podem anunciar no Cotanet ou prestação de
serviços, recursos ou informações em conexão com o Portal. O usuário do Cotanet,
conhece e aceita que, como usuário, os dados e informações como descrição,
preços, referências, características, ofertas de produtos ou serviços e quaisquer
outros dados e informações contidas no Cotanet, aparecem única e exclusivamente
para efeitos informativos, como uma informação introdutória para o usuário e que
podem conter erros ou imprecisões ou até mesmo não estarem atualizados. Cotanet
não está envolvidos em quaisquer transações de vendas em relação a produtos ou
serviços oferecidos por fornecedores ou prestadores no Cotanet. Como resultado,
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não temos controle sobre tais 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 e as informações fornecidas pelo Cotanet, de modo algum substituem
os termos e condições de sua compra de qualquer produto ou serviço, exceto
conforme expressamente previsto neste documento. O Cotanet não garante que um
usuário, comprador, ou fornecedor irá completar uma transação ou que uma
transação será concluída de forma satisfatória. As decisões tomadas pelo usuário,
baseado em dados e informações contidas no Cotanet sem que previamente as
confirme por consultas aos participantes do Portal, e que, para o mesmo ou para
terceiros, possam ter consequências econômicas ou de qualquer outra ordem, será
da sua exclusiva responsabilidade. 2
APRESENTAÇÃO DE CONTEÚDO
Você entende que todas as informações (incluindo, sem limitação, informações
fornecidas ao se inscrever para uma conta no Cotanet ou solicitando cotações),
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 (se a nós, outros usuários, fornecedores ou prestadores),
é da exclusiva responsabilidade da pessoa da qual esse conteúdo foi originado. Isso
significa que você, e não o Cotanet ou de suas afiliadas, é inteiramente responsável
por todo o conteúdo que você enviar, postar, transmitir ou tornar disponível através
do Portal, que funciona como um canal passivo para a sua distribuição online e
publicação de conteúdo. Sob nenhuma circunstância o Cotanet pode ser
responsabilizado de forma alguma por qualquer conteúdo postado por você ou por
terceiros, incluindo, mas não limitado a, por quaisquer erros ou omissões em
qualquer Conteúdo, ou por qualquer perda ou dano de qualquer tipo incorridos como
resultado do uso de qualquer Conteúdo publicado, listado, enviado, transmitido ou
de outra forma disponibilizado através deste Portal. O Cotanet não pode controlar o
conteúdo postado por você ou por terceiros e, como tal, não garante a exatidão,
integridade ou qualidade de tal Conteúdo. Você entende que ao utilizar este Portal,
você pode estar exposto a Conteúdo ofensivo, imoral ou censurável. Você não pode
listar qualquer conteúdo do Portal Cotanet (ou consumar qualquer transação que foi
iniciada usando este Portal) que poderia levar-nos a violar qualquer lei aplicável,
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estatuto, decreto ou regulamento, ou que viole qualquer patente, marca, outros
direitos de propriedade intelectual, segredos comerciais ou quaisquer outros direitos
de terceiros. Além disso, você concorda que você não vai usar este Portal ou
nossos serviços ou aplicações para correntes, lixo eletrônico, “spam” ou solicitações
comerciais ou para enviar qualquer mensagem ou conteúdo que (a) seja calunioso,
difamatório, obsceno, pornográfico, ameaçador , invasivo da privacidade ou direitos
de publicidade, abusivas ou ilegais; (B) contém vírus ou outros recursos que
possam contaminar ou destruir este site; ou (c) de outro modo dá origem a
responsabilidade ou que viole qualquer outra lei aplicável.
DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL
O usuário reconhece e aceita que todos os elementos do Portal, 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 do Portal). 3
LICENÇA LIMITADA
Nós Você só pode visualizar e usar o Cotanet e o conteúdo deste Portal para obter
informações sobre empresas, produtos, serviços, indústrias, notícias e trabalhos
listados neste Portal. Você não pode reproduzir, copiar, modificar, transmitir, exibir,
publicar, vender, licenciar, transferir, criar obras derivadas, executar ou distribuir ou
tornar disponível a qualquer serviço de informação ou de outros terceiros, por
qualquer meio, método ou processo que seja, agora conhecida ou no futuro
desenvolvida, qualquer um dos conteúdos transmitidos através deste Portal,
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. Você não pode
fazer cópias (na sua totalidade ou fragmentos) do site através 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. Não
obstante o acima, você pode fazer impressão, download ou de outra forma fazer
uma única cópia de anúncios e as informações contidas neste documento, desde
que essas cópias são apenas para seu uso interno e não são distribuídos a terceiros
para fins comerciais ou ganho financeiro e desde que em cada cópia que você
3

retenha intacto todos os direitos autorais e outros avisos de propriedade
referenciando a DSW. Se você deseja permissão para publicar, transmitir ou
distribuir conteúdo deste Portal, envie um e-mail para contato@cotanet.com.br para
tratar o assunto. Qualquer reprodução permitida ao abrigo destes Termos deve
conter aviso de copyright de DSW SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA da seguinte forma:
“.. Copyright © 2016 DSW SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA Todos os direitos
reservados”
NOTIFICAÇÃO E PROCEDIMENTO PARA RECLAMAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Ao longo desta política, usamos o termo “informações pessoais” para descrever
informações que possam ser associadas a um indivíduo e possam ser usadas para
identificar essa pessoa. Nós não consideraremos como informações pessoais as
informações anônimas, das quais não podem ser vinculados a um indivíduo
específico. Armazenamos e processamos suas informações pessoais em nossos
computadores e as protegemos sob medidas de proteção físicas, eletrônicas e
processuais. Usamos proteções de computador, como firewalls e criptografia de
dados, aplicamos controles de acesso físico a nossos prédios e arquivos e
autorizamos o acesso a informações pessoais apenas para os funcionários que
precisem delas para cumprir suas responsabilidades profissionais. 4
COMO USAMOS AS INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE COLETAMOS
Se você acredita que seu trabalho foi copiado de uma forma que constitua violação
de direitos autorais ou que seus direitos de propriedade intelectual foram violados,
por favor forneça a DSW a informação escrita especificada abaixo: • Uma assinatura
eletrônica ou física da pessoa autorizada a agir em nome do proprietário do direito
autoral ou outro interesse de propriedade intelectual; • A descrição do trabalho com
direitos autorais ou outra propriedade intelectual que você alega ter sido violado; •
Uma descrição de onde o conteúdo que você alega estar infringindo está localizado
no Portal, incluindo a URL permanente, se possível; • Seu endereço, número de
telefone, e endereço eletrônico (e-mail); • Uma declaração sua de que você tem
uma crença de boa fé que o uso contestado não está autorizado por direitos do
autor ou outro proprietário de propriedade intelectual, pelo seu agente ou pela lei; •
Uma declaração sua, sob pena de perjúrio, que as informações acima em seu Aviso
são precisas e que você é o autor ou outro proprietário de propriedade intelectual ou
está autorizado a agir em nome do direito autoral ou outro proprietário de
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propriedade intelectual. • O Agente de Direitos Autorais do Cotanet para aviso das
reivindicações de direitos autorais ou de outra violação de propriedade intelectual
pode ser contatado através do e-mail contato@cotanet.com.br

HIPERLINKS
Este Portal pode conter links para outros websites que não são mantidos ou mesmo
relacionados à DSW. Hiperlinks para tais sites são providos como um serviço para
usuários e não são afiliados a este Portal ou à DSW. A DSW não revisa todos ou
mesmo nenhum desses sites e não é responsável pelo conteúdo deles. O usuário
assume o risco ao acessar esses hiperlinks e a DSW não faz nenhuma
representação ou dá garantias sobre a plenitude ou precisão dos hiperlinks e os
sites ao quais eles direcionam. Finalmente, a conclusão de qualquer hiperlink para
um site de terceiro não necessariamente implica endosso da DSW a esse site.
Envios Por este termo você garante à DSW o direito e licença royalty-free, perpétuo,
irrevocável, global não exclusivo de usar, reproduzir, modificar, adaptar, publicar,
traduzir, criar trabalhos derivados, distribuir, representar e expor todo o conteúdo,
observações, sugestões, ideias, desenhos ou outras informações comunicadas à
DSW por esse site (juntos, denominados agora como “Envios”), e incorporar
qualquer Envio em outros trabalhos em qualquer formato, mídia ou tecnologia
conhecida hoje ou ainda a ser desenvolvida. A DSW não será obrigada a tratar
nenhum Envio como confidencial e pode usar qualquer Envio em seu negócio
(incluindo e não se limitando a produtos ou propaganda) sem ser imputada
nenhuma responsabilidade por royalties ou qualquer outra consideração de
qualquer tipo e como resultado não fica responsável por qualquer similaridade que
possa aparecer em operações futuras da DSW. A DSW tratará qualquer informação
pessoal que você submeter por esse Portal de acordo com as Políticas de
Privacidade do site.
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