
INFORMAÇÃO AO VISITANTE 

Caros Visitante:

Este é um espaço virtual criado pela ACIPA para divulgação de produtos e serviços 
comercializados por seus associados em sua área de atuação, a fim de fortalecer o comércio, a industria e 
os prestadores de serviços locais. 

A iniciativa visa ainda ofertar aos consumidores um canal eficiente para encontrar os 
fornecedores dos produtos e serviços que necessita adquirir, seus contatos e sua localização. 

As postagens neste espaço são feitas diretamente pelos associados anunciantes, sem a 
interferência da Acipa e de seus colaboradores, razão pela qual, a responsabilidade pelo conteúdo das 
publicações, são inteiramente dos anunciantes.

Esperamos que o espaço seja aproveitado por todos e se torne um ponto de encontro entre 
fornecedores e consumidores, onde quem procura acha.  



TERMOS DE USO DA ÁREA E DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. 

Estes são os termos e condições para permitir que o Associado utilize o espaço cedido gratuitamente pela 
Acipa em seu site para divulgação dos dados do Associado, seus produtos, serviços e ofertas. 

Antes de divulgar seus produtos e serviços é necessário que você Associado leia, compreenda e concorde 
com as disposições deste termo e com a política de privacidade da Acipa. 

1. Ao se cadastrar para anunciar neste link o Associado declara e garante que:
1.1.É o responsável legal pela empresa Associada; 
1.2.Que tem o poder e a autorização para responder pela empresa anunciante, especialmente para  

assinar o termo de compromisso, assumir responsabilidades e obrigações por ela, incluindo a 
política de privacidade;

1.3.Caso venha a discordar dos termos de uso do espaço deverá imediatamente cessar as postagens e 
excluir seu cadastro;

1.4. sabe que a oferta vincula e obriga o fornecedor a vender pelo preço e condições ofertados. Por 
isso, compromete-se a postar ofertas que poderá cumprir a fim de evitar problemas com os 
consumidores;

1.5. Que se compromete a manter atualizadas as ofertas que postar e excluir imediatamente a oferta de 
produtos não mais disponíveis no seu estoque;

1.6. Que tem pleno conhecimento dos direitos e obrigações decorrentes do presente termo de uso, que 
se constitui em instrumento de acordo instituído pelas partes, o qual foi lido e compreendido;

1.7. Que tem conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoas (Lei 13.709/2019) e das 
demais leis que regulamentam a divulgação de informações nas redes sociais e na internet, e se 
compromete a respeitar os direitos individuais e coletivos de seus empregados, clientes e o público 
em geral;

1.8. Informará a Acipa sempre que alterar o quadro social e os administradores da empresa. 

2. Ao utilizar o espaço virtual, mesmo que parcialmente ou a nível de teste, o Associado estará vinculado 
aos termos de uso e concorda com as condições aqui expressas, consentindo com o armazenamento, 
tratamento dos dados e as técnicas funcionais de divulgação do site. 

3. O Associado consente livre e expressamente que a Acipa utilize cookies de navegação para controlar os 
acessos e possibilitar a identificação de serviços segmentados e personalizados ao perfil dos usuários. 

4. Todos os Associados tem o mesmo direito de divulgação de seus produtos e serviços em igualdade de 
condições com os demais associados, concorrentes ou não. A Acipa não impulsionará, nem evidenciará 
produtos de um em detrimento de outro. 

5. Ao acessar esta área e realizar suas postagens o associado está aderindo às condições de uso do 
sistema, pelo declara que tomou conhecimento destas condições e assume total responsabilidade pelas 
postagens que fizer.

6. O Associado não adquire qualquer direito perante a Acipa em relação ao espaço virtual disponibilizado, 
que não seja o direito de utilizar em seu benefício o espaço para fazer suas ofertas e divulgar seu nome. 

7. Os benefícios pela utilização do espaço virtual dependem do Associado que deverá manter os seus 
dados atualizados e postar constantemente ofertas, produtos, serviços e mensagens ao público em 
geral.   



8. O Associado reconhece que tem o direito e o dever de postar somente informações dos seus negócios, 
com objetivos comerciais, para o desenvolvimento de seu empreendimento.

9. Compromete-se a não postar informações relativas a interesses de terceiros, ou que não sejam 
relacionadas com a sua atividade empresarial, e assume total responsabilidade por eventuais prejuízos 
que suas postagens causarem a quem quer que seja.

10. Compromete-se ainda, a não divulgar imagens de pessoas ou coisas sem a devida autorização dos 
seus respectivos proprietários.

11. Não publicar, enviar ou transmitir qualquer arquivo que contenha vírus, worms, cavalos de Tróia ou 
qualquer outro programa que possa contaminar, destruir ou interferir no bom funcionamento do site.

12. Não publicar informações de dados pessoais de seus funcionários especialmente o nome, endereço 
residencial, telefone celular, salvo autorização expressa daqueles, evitando infringir a lei de dados 
pessoais.  

13. Assume o compromisso de responder direta e exclusivamente por eventual indenização decorrente do 
uso indevido ou não autorizado do direito de imagem, postagens discriminatórias, proibidas 
constitucionalmente ou pelas demais leis. 

14. O Associado deverá informar corretamente os dados, manter atualizados as informações como 
endereço, telefone e nomes dos contatos.

15. Em suas postagens o Associado evitará quaisquer tipos de discriminação, que possam ferir direitos 
fundamentais, coletivos ou individuais, relacionados ou não, com raça, cor, sexo, língua, religião opinião 
politica, posição social, ou outra qualquer. 

16. Deve também administrar as senhas de seus usuários autorizados e comunicar imediatamente a Acipa, 
caso desconfie que seu login de acesso não esteja mais protegido. 

17. Por este termo a Acipa concede ao Associado a autorização para utilização do espaço com a finalidade 
exclusiva de divulgar a sua empresa, dados para contato, localização, produtos e ofertas.

18. Esta licença não autoriza o Associado a acessar áreas restritas do site as quais são de inteira 
responsabilidade da Acipa. 

19. A qualquer momento a Acipa poderá rescindir este termo de uso e excluir o acesso do Associado ao link 
sempre que este descumprir quaisquer das condições aqui estabelecidas. 

20. A tolerância não caracterizará renuncia ao direito de exclusão, nem será considerada como permissão 
ou alteração das condições deste termo.  

21. A Acipa não se responsabiliza:
21.1. Por falha na operação de postagens e utilização do espaço. 
21.2. Por problemas decorrentes de caso fortuito ou força maior. 
21.3. Danos ou prejuízos causados a terceiros pelo Associado através das suas publicações. 
21.4. Por problemas causados por terceiros que venham a interferir no site de alguma forma. 
21.5. Por revisar as postagens feitas pelo associado

22. Esta área foi construída para acesso dos associados da Acipa e destina-se exclusivamente a divulgação 
de suas promoções, mercadorias, ofertas, preços, localização, meios de contato e demais informações 
que o associado deseja divulgar em relação à sua empresa.



23. A Acipa é a única e exclusiva proprietária do site, e cede o espaço através do link de acesso para que 
seus associados postem informações exclusivamente da sua empresa, produtos e serviços. 

24. O acesso ao link é gratuito para todos os Associados quites com a tesouraria. 

25. A Acipa reserva-se o direito de suspender o acesso e impedir a visibilidade externa das informações e 
ofertas do Associado inadimplente com a tesouraria. 

26. A Acipa envidará esforços com objetivo de aumentar a visibilidade e o acesso dos consumidores ao site 
e ao link do associado. Procurará também manter o site sempre conectado e disponível para consultas, 
mas não está obrigada a garantir a visibilidade externa o tempo todo. 


