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POLÍTICA, CONDIÇÕES, TERMOS E CLAÚSULAS CONTRATUAIS 
DE SERVIÇOS DA SPECIALLISTA E DO PRODUTO CADASTRO 
DAS INDÚSTRIAS. 

 
Modificado: 12 de janeiro de 2021. 
 
Nós dá SPECIALLISTA,em nossa filosofia de trabalho agradecemos por usar e/ou contratar, 

nossos serviços. Os Serviços serão fornecidos pela SPECIALLISTA COMUNICAÇÕES 

MULTIMIDIA LTDA., Inscrita no CNPJ Nº08.095.265/0001-22  localizada na Rua libero Badaró, 

nº101 – 12ª Andar – Centro – CEP: 01009-000 – São Paulo – SP – Brasil. 

Ao usar e/ou contratar, nossos Serviços, você está concordando com as nossas Políticas, 

Condições, Termos e Cláusulas Contratuais, quando for o caso. Leia-os com atenção. 

Nossos Serviços e Produtos são específicos, portanto, às vezes, podem ser aplicados Políticas, 

Condições, Termos e Cláusulas Contratuais, adicionais e/ou exigências de produtos (inclusive 

exigências de idade). As Políticas, Condições, Termos e Cláusulas Contratuais adicionais estarão 

disponíveis com os Serviços relevantes e essas Políticas, Condições, Termos e Cláusulas 

Contratuais, adicionais se tornarão parte de nosso contrato com você, caso você use esses 

Serviços. 

 
Usando e/ou contratando nossos Serviços e Produtos. 
 
É preciso que você leia e siga fielmente as políticas disponibilizadas a sua Empresa e/ou a Você 

dentro dos Serviços e/ou Contratos. 

Este documento de POLITICA, CONDIÇÕES, TERMOS E CLAÚSULAS CONTRATUAIS DE 

SERVIÇOS DA SPECIALLISTA DO PRODUTO CADASTRO DAS INDÚSTRIAS, faz parte integral 

de qualquer contrato firmado com a SPECIALLISTA, não faça uso indevido de nossos Serviços. 

Por exemplo, não interfira com nossos Serviços nem tente acessá-los por um método diferente da 

interface e das instruções que fornecemos. Você pode usar nossos serviços somente conforme 

permitido por lei, inclusive leis e regulamentos de controle de exportação e reexportação. 

Podemos suspender ou deixar de fornecer nossos Serviços se você descumprir nossas Políticas, 

Condições, Termos e Cláusulas Contratuais ou se estivermos investigando casos de suspeita de 

má conduta,havendo dívidas vencidas e a vencer por contratação efetuada de produtos ou 

serviços a dívida será devida em sua totalidade e cobrada avista. 

O uso de nossos Serviços não lhe confere a propriedade sobre direitos de propriedade intelectual 

sobre os nossos Produtos, Serviços, Dados, Imagens e Informações ou Conteúdos que você 

acessar, comprar ou contratar. Você não pode usar conteúdos de nossos Serviços a menos que 

tenha contratado permissão do proprietário de tais conteúdo ou que o faça por algum meio 

permitido por Lei. Estes termos não conferem a você o direito de usar quaisquer marcas ou 

logotipos utilizados em nossos Serviços. Não remova, oculte ou altere quaisquer avisos legais 

exibidos em ou junto a nossos Serviços ou Produtos. 

Nossos Serviços exibem alguns conteúdos que não são da SPECIALLISTA COMUNICAÇÕES 

MULTIMIDIA LTDA. Esses conteúdos são de exclusiva responsabilidade da entidade que os 

disponibiliza. Podemos revisar conteúdo para determinar se é ilegal ou se infringe nossas, 

Políticas, Condições, Termos e Cláusulas Contratuais e podemos remover ou nos recusar a exibir 

conteúdo que razoavelmente acreditamos violar nossas políticas ou a lei. Mas isso não significa, 

necessariamente, que revisaremos conteúdos, portanto, por favor, não presuma que o faremos. 
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Em relação com seu uso dos Serviços, podemos enviar-lhe anúncios de serviços, mensagens 

administrativas e outras informações. Você pode desativar algumas dessas comunicações. 

Alguns dos nossos Serviços estão disponíveis em dispositivos móveis. O usuário não deve utilizar 

tais Serviços de forma que o distraia ou o impeça de cumprir leis de trânsito ou de segurança. 

 

Sua (s) senha (s) da SPECIALLISTA e\ou de seus produtos. 
 
Talvez você precise criar Senha (as) para utilizar alguns dos nossos Serviços e/ou produtos. Você 

poderá criar sua própria Senha da SPECIALLISTA e\ou Produto, ou sua Senha, poderá ser 

atribuída a você por um administrador. Se você estiver usando uma Senha atribuída a você por 

um administrador, termos diferentes ou adicionais podem aplicar-se e seu administrador poderá 

ser capaz de acessar ou desativar sua conta. 

Para proteger sua Senha, o usuário e\ou Contratante deverá manter sua (s) senha (s) em sigilo. A 

atividade realizada na SPECIALLISTA ou Produto(s) ou por seu intermédio é de responsabilidade 

do usuário e\ou Contratante. Não recomendamos que a senha da SPECIALLISTA e\ou Produto, 

seja reutilizada em aplicativos de terceiros. 

Caso tome conhecimento de uso não autorizado da sua Senha, o usuário deve seguir estas 

instruções. 

 
Proteção à Privacidade e aos Direitos Autorais. 
 
As Políticas, Condições, Termos e Cláusulas Contratuais da SPECIALLISTA explicam o modo 

como tratamos seus dados pessoais e protegemos sua privacidade quando você usa e\ou 

contrata nossos Serviços. Ao utilizar nossos Serviços, você concorda que a SPECIALLISTA, 

poderá usar esses dados de acordo com nossas Políticas, Condições, Termos e Cláusulas 

Contratuais e em outros Serviços e Produtos de propriedade da SPECIALLISTA, Coligadas, 

Afiliadas e ainda de terceiros que possuam parceria com a SPECIALLISTA. 

Nós respondemos às notificações de alegação de violação de direitos autorais e encerramos 

contas de infratores reincidentes de acordo com os procedimentos estabelecidos na Lei de 

Direitos Autorais Digital das leis brasileiras. 

Poderá caso seja solicitado informações para ajudar os detentores de direitos autorais a 

gerenciarem sua propriedade intelectual on-line. Caso você entenda que alguém está violando 

seus direitos autorais. 

 
Seu Conteúdo em nossos Produtos e Serviços. 
 
Alguns de nossos Produtos e Serviços permitem que você faça upload, submeta, armazene, envie 

ou receba conteúdo. Você não mantém e nem manterá a propriedade de quaisquer direitos de 

propriedade intelectual que você detenha sobre aquele conteúdo. Em resumo, aquilo que pertence 

a você, permanece com você, aquilo que pertence a outrem continua a pertencer a outrem. 

Quando você faz upload, submete, armazena, envia ou recebe conteúdo a nossos Produtos 

Serviços ou por meio deles, você concede com àqueles com quem trabalhamos uma licença 

mundial para O (usar, hospedar, armazenar, reproduzir, modificar, criar obras derivadas como 

aquelas resultantes de traduções, adaptações ou outras alterações que fazemos para que seu 

conteúdo funcione melhor com nossos Serviços), comunicar, publicar, executar e exibir 

publicamente e distribuir tal conteúdo a coligados, parceiros, afiliados e terceiros autorizados 

pornôs. 
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Os direitos que você concede nestas Políticas, Condições, Termos e Cláusulas Contratuais e 

licença são para os fins restritos de operação, promoção e melhoria de nossos Serviços e de 

desenvolver novos Serviços. Essas Políticas, Condições, Termos e Cláusulas Contratuais e 

licenças perdura mesmo que você deixe de usar nossos Serviços (por exemplo, uma listagem de 

empresa que você adicionou ao CADASTRO DAS INDUSTRIAS. Alguns Serviços podem 

oferecer-lhe modos de acessar e remover conteúdos que foram fornecidos para aquele Produto 

e\ou Serviços. Além disso, em alguns de nossos Produtos e\ou Serviços, existem Políticas, 

Condições, Termos e Cláusulas Contratuais, licenças ou configurações que restringem o escopo 

de nosso uso do conteúdo enviado nesses Serviços. Certifique-se de que você tem os direitos 

necessários para nos conceder a licença de qualquer conteúdo que você enviar a nossos 

Produtos e\ou Serviços. 

Nossos Produtos e Sistemas automatizados analisam o seu conteúdo, para fornecer recursos de 

produtos pessoalmente relevantes para você, como resultados de pesquisa customizada, 

propagandas personalizadas. Essa análise ocorre à medida que o conteúdo é enviado, recebido 

ou atualizado ou quando ele é armazenado e\ou atualizado em armazenamento. 

Se o usuário tiver Contratado um Serviço ou Produto da Speciallista, os dados de divulgação, 

como razão social, nome fantasia, endereço, e-mail, telefones, site, contato, imagens, textos, 

enfim todas as informações para a publicação de anúncios, divulgação e qualquer outro tipo de 

mídia e também, como as ações realizadas em aplicativos de Produtos ou Serviços da 

SPECIALLISTA ou de terceiros que estejam conectados a esse Produto e\ou Serviços da 

SPECIALLISTA, (como marcações +1, avaliações e comentários postados), poderão aparecer ou 

serem excluídos pela SPECIALLISTA em nossos Produtos e Serviços, inclusive para exibição e 

exclusão em anúncios e em outros contextos comerciais de terceiros, que desde já fica 

expressamente autorizado pelo Usuário ou Contratante a inclusão ou exclusão do citado acima.As 

opções do Usuário ou Contratante, para limitar as configurações de compartilhamento ou 

visibilidade nos Serviços e produtos da SPECIALLISTA serão respeitadas. Por exemplo, o usuário 

pode solicitar todas e qualquer alteração em suas divulgações via e-mail, carta registrada e em 

determinados casos digitalmente através da senha que possuir. 

 
Direitos sobre Software em nossos Serviços. 
 
Quando um Serviço ou Produto da SPECIALLISTA, Parceiros e terceiros coligados a nós, exigir 

ou inclui software disponível para download, tal software poderá atualizar-se automaticamente em 

seu dispositivo se uma nova versão ou recurso estiver disponível. Alguns Produtos ou Serviços 

podem permitir que você ajuste suas configurações de atualizações automáticas, a 

SPECIALLISTA, concedera a você uma licença pessoal, mundial, não exclusiva, intransferível e 

isenta de royalties para o uso do software fornecido pela SPECIALLISTA, como parte dos 

Produtos ou Serviços. Essa licença tem como único objetivo permitir que você use e aproveite o 

benefício dos Produtos ou Serviços, tal como fornecidos pela SPECIALLISTA, da forma permitida 

por estas Políticas, Condições, Termos e Cláusulas Contratuais. Você não poderá copiar, 

modificar, distribuir, ceder, emprestar, vender ou alugar qualquer parte de nossos Produtos ou 

Serviços ou o software incluso, nem poderá fazer engenharia reversa ou tentar extrair o código 

fonte desse software, exceto nos casos em que a legislação proibir tais restrições, ou quando 

você tiver nossa permissão por escrito. 

Software de código aberto é importante para nós, alguns dos softwares usados em nossos 

Serviços podem ser oferecidos sob uma licença de código aberto que colocaremos a sua 
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disposição. Pode haver disposições nas Políticas, Condições, Termos e Cláusulas Contratuais de 

código aberto que substituam expressamente alguns desses termos. 

 
Como modificar e cancelar nossos Serviços. 
 
Estamos constantemente alterando e melhorando nossos Serviços. Podemos incluir ou remover 

funcionalidades ou recursos e podemos também suspender ou encerrar um Produto ou Serviço 

por completo. 

Você pode deixar de usar nossos Produtos ou Serviços a qualquer momento, desde que 

respeitadas e cumpridas às obrigações conforme consta nas Políticas, Condições, Termos e 

Cláusulas Contratuais. 

A SPECIALLISTA também poderá deixar de prestar os Serviços a você ou, incluir ou criar novos 

limites a nossos Produtos e Serviços a qualquer momento. 

Acreditamos que você seja o proprietário dos seus dados e que é importante preservar seu 

acesso a esses dados. Se descontinuarmos um Serviço, quando razoavelmente possível, você 

será informado com antecedência razoável e terá a chance de retirar as suas informações 

daquele Serviço. 

 
Nossas Garantias e Isenções de Responsabilidade. 
 
Fornecemos nossos Serviços usando um nível comercialmente razoável de capacidade e cuidado 

e esperamos que você aproveite seu uso deles. Mas existem algumas coisas que não 

prometemos sobre nossos Serviços. 

Exceto quando expressamente previsto nestes termos ou em termos adicionais, nem a 

SPECIALLISTA, nem seus fornecedores ou distribuidores oferecem quaisquer garantias sobre os 

Serviços. Por exemplo, não nos responsabilizamos pelos conteúdos nos Serviços, por 

funcionalidades específicas dos Serviços, ou pela confiabilidade, disponibilidade ou capacidade de 

atender suas necessidades. Fornecemos os serviços “na forma em que estão”. 

Certas jurisdições prevêem de determinadas garantias, como a garantia de comercialidade 

implícita, adequação a uma finalidade específica e não violação. Na medida permitida por lei, 

excluímos todas as garantias. 

 
Responsabilidade pelos nossos Serviços. 
 
Quando permitido por lei, a SPECIALLISTA e os fornecedores ou distribuidores da 

SPECIALLISTA não serão responsáveis por perda de lucros, perda de receita, perda de dados, 

perdas financeiras ou por danos indiretos, especiais, conseqüenciais, exemplares ou punitivos. 

Na medida permitida por lei, a responsabilidade total da Speciallista e de seus fornecedores e 

distribuidores, para qualquer reclamação sob estes termos, incluindo quaisquer garantias 

implícitas, limita-se ao valor que você pagou a Speciallista para usar os Serviços (ou, a nosso 

critério, para fornecer a você os Serviços novamente). 

Em todos os casos, a 

 SPECIALLISTA e seus fornecedores e distribuidores não serão responsáveis por qualquer perda 

ou dano que não seja razoavelmente previsível. 

Reconhecemos que, em alguns países, você pode ter direitos legais como consumidor. Caso você 

esteja usando os Serviços com objetivos pessoais, então nada nestes termos ou em quaisquer 

termos adicionais limitarão direitos de consumidor que não possam ser renunciados por contrato. 
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Usos comerciais de nossos Serviços. 

Se você estiver usando nossos Serviços em nome de uma empresa, tal empresa aceita estes 

termos. Ela isentará de responsabilidade e indenizará o SPECIALLISTA e suas afiliadas, 

executivos, agentes e trabalhadores de qualquer reivindicação, processo ou ação judicial 

proveniente de ou relacionado ao uso dos Serviços ou à violação destes termos, incluindo 

qualquer responsabilidade ou despesa resultante de reivindicações, perdas, danos, processos, 

julgamentos, custos de litígio e honorários advocatícios. 

 
Sobre estes Termos. 
 
Podemosmodificarestestermosouquaisquertermosadicionaisquesejamaplicáveisa um Serviço 

para, por exemplo, refletir alterações da lei ou mudanças em nossos Serviços. Você deve 

consultar os termos regularmente. Postaremos avisos sobre modificações nesses termos nesta 

página. Publicaremos um aviso de alteração sobre os termos adicionais dentro do Serviço 

aplicável. As alterações não serão aplicadas retroativamente e entrarão em vigor pelo menos 

quatorze dias após sua publicação. Entretanto, alterações a respeito de novas funcionalidades de 

um Serviço ou alterações feitas por razões legais entrarão em vigor imediatamente. Se você não 

concordar com os termos alterados de um Serviço, deve descontinuar o uso desse Serviço. 

Em caso de conflito entre estes termos e os termos adicionais, os termos adicionais prevalecerão 

com relação a esse conflito. 

Estes termos regem a relação entre o SPECIALLISTA sua Empresa e Você. Eles não criam 

quaisquer direitos para terceiros. 

Caso você não cumpra estes termos e nós não tomemos providências imediatas, isso não 

significa que estamos renunciando a quaisquer direitos que possamos ter (como tomar 

providências futuras). 

Caso uma condição específica destes termos não seja executável, isso não prejudicará quaisquer 

outros termos. 

As partes elegem o Foro da Capital do Estado de São Paulo como único competente para 

conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.O “contratante” declara ter cuidadosamente 

examinado e incondicionalmente concordado com os termos e condições constantes do presente 

contrato, declinando, sobretudo, ser capaz e habilitado(a) a contrair as obrigações ora assumidas, 

cujas quais responderá solidariamente. 

 

S.A.C: (11) 3136-0505 

sac@cadastrodasindustrias.com.br 

 
Para obter informações sobre como entrar em contato com o SPECIALLISTA e LTU MÍDIA, por 

favor visite nossa página de contato. 

 
 
SPECIALLISTA Comunicações Multimídia. 
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