TERMO DE USO DO CONNECT
POR FAVOR, LEIA ESTE TERMO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE SOFTWARE. VOCÊ TEM CIÊNCIA E CONCORDA QUE AO
UTILIZAR O CONNECT (“CONNECT”), RECONHECE TER LIDO, ENTENDIDO E CONCORDADO COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES
DE USO AQUI ESTABELECIDOS, BEM COMO SE COMPROMETE A LÊ-LO PERIODICAMENTE, OBRIGANDO-SE AUTOMATICAMENTE ÀS
CLÁUSULAS AQUI DISPOSTAS. EM CASO DE NÃO CONCORDÂNCIA QUANTO AOS TERMOS ABAIXO, SERÁ VEDADO O USO DO
CONNECT POR VOCÊ, SUSPENDENDO-SE IMEDIATAMENTE SEU ACESSO A ELE. SE VOCÊ TIVER QUAISQUER PERGUNTAS COM
RELAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE TERMO, FAVOR CONTATAR O GPTW NO ENDEREÇO certificacao@gptwbrasil.com.br.
Este Termo de Licença de Uso de Software (“Termo”) é celebrado entre a empresa devidamente cadastrada no CONNECT
(“Usuário”) e a SAD CONSULTORIA LTDA., sociedade com sede na Rua Francisco Leitão, 72-74, cj. 01, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP
05414-020, inscrita no CNPJ sob o º47.827.415/0001-05 (“GPTW”), com o intuito de estabelecer os termos e condições de uso da
Plataforma GPTW Connect (“CONNECT”) da qual o GPTW é a única titular e exclusiva proprietária de todos os respectivos direitos
de propriedade intelectual, disponível no endereço http://certificacao.gptw.com.br. Este Termo corresponde à integralidade das
condições de uso do CONNECT e deve ser respeitado pelo Usuário. A aceitação do presente Termo concede ao Usuário uma licença
onerosa, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir desta data, não exclusiva, intransferível e revogável a qualquer tempo
para usar o CONNECT, contanto que não viole qualquer a lei, o presente Termo e as “Regras de Participação no Connect” (“Regras
de Participação”). O Usuário tem ciência e concorda que o CONNECT é a ele licenciado, não vendido, sendo o GPTW o único e
exclusivo titular de todos os direitos de propriedade intelectual do CONNECT nos termos e para os efeitos da Lei n. º 9.609/98, de
forma que o Usuário não poderá utilizar e/ou reproduzir parcialmente ou integralmente em favor próprio ou para terceiros qualquer
elemento do CONNECT. O uso do CONNECT pelo Usuário submete-o integralmente a este Termo e às Regras de Participação. O
GPTW poderá realizar o cancelamento total ou parcial da licença de uso do CONNECT a qualquer tempo, sem aviso prévio e sem o
dever de indenizar o Usuário a qualquer título e a sob qualquer fundamento, na hipótese de violação das leis aplicáveis ou infração
ao presente Termo ou às Regras de Participação. Ao utilizar o CONNECT, o Usuário concorda em se abster de: (i) tentar se fazer
passar por outra pessoa; (ii) criar contas de usuário por meios automáticos; (iii) fraudar, trapacear ou enganar o GPTW; (iv) tentar
descobrir informações pessoais de outros Usuários ou obter qualquer tipo de vantagem indevida, para si ou terceiros; (v) enviar
falsos relatórios e notificações ao GPTW sobre uso indevido dos CONNECT; (vi) violar o presente Termos, as Regras de Participação
ou qualquer lei aplicável; (vii) disseminar ou tentar enviar vírus de computador, incluindo, mas não se limitando a, cavalos de tróia,
worms, keyboard loggers, bombas relógio, spywares, adwares, cancelbots ou qualquer outro código ou programa invasivo ou
malicioso; (viii) disseminar ou tentar enviar spams ou qualquer outro material que possa modificar, interromper ou interferir no
funcionamento, operação ou manutenção do CONNECT ou prejudicar o uso e qualidade oferecida aos Usuários; (ix) copiar ou tentar
obter acesso aos códigos fonte e objeto do software do CONNECT; (x) fazer ou tentar fazer engenharia reversa, decompilação,
modificação nos códigos fonte e objeto do software do CONNECT; (xi) enviar ou tentar disseminar materiais que passivamente ou
ativamente coletam informações, como gifs, web bugs, cookies e spywares, entre outros; (xii) usar, desenvolver ou lançar sistemas
automáticos que possam acessar o CONNECT como spiders, robots, scrapers ou leitores offline; (xiii) remover, esconder ou
prejudicar qualquer elemento do CONNECT; (xiv) utilizar ferramentas ou proxy anônimo com a finalidade de tornar seu endereço
de IP (Protocolo de Internet) anônimo; (xv) interferir, quebrar ou tentar quebrar qualquer sistema de segurança do CONNECT
especialmente aqueles com a finalidade de limitar e controlar o acesso e uso do CONNECT e seus respectivos conteúdos; e (xvi)
vender ou revender quaisquer funcionalidades aplicáveis ao CONNECT. O uso do CONNECT requer providências de responsabilidade
exclusiva do Usuário, tais como conexão de Internet e compatibilidade entre o sistema operacional e navegador do Usuário e o
CONNECT e atualização de programas de computador de seu equipamento. A realização destas providências e de quaisquer outras
de mesma natureza não são de responsabilidade do GPTW. Para utilizar o CONNECT, o Usuário deverá preencher o cadastro,
fornecendo ao GPTW todas as informações indicadas como obrigatórias. O Usuário compromete-se a manter as informações
obrigatórias no cadastro devidamente atualizadas. Na hipótese do Usuário não fornecer as informações indicadas como
obrigatórias, seu cadastro será negado, e consequentemente, o Usuário não poderá acessar o CONNECT. Todas as informações
fornecidas pelo Usuário ao GPTW são confidenciais. Você declara que possui a idade mínima de 18 (dezoito) anos. O GPTW não
realizará qualquer verificação nas informações fornecidas pelos Usuários, inclusive com relação à sua capacidade civil ou
maioridade. No entanto, caso o GPTW tome conhecimento, por qualquer meio, de que um Usuário que esteja utilizando o CONNECT
em violação à restrição da faixa etária acima referida, o GPTW se reserva o direito de interromper imediata e definitivamente o
acesso de tal Usuário, sem prévia notificação. O GPTW compromete-se a não revelar tais informações confidenciais a quaisquer
terceiros, salvo quando se tratar de autoridades públicas, nos termos da lei, ou ainda, quando previamente autorizada pelo Usuário.
O Usuário declara, sob as penas da lei, que as informações fornecidas ao GPTW no ato de seu cadastro e durante o uso do CONNECT
são verdadeiras, exatas, corretas e atuais. Após efetivo cadastro no CONNECT, será criada uma conta para o Usuário, onde serão
armazenadas suas informações pessoais e relativas à utilização do CONNECT (“Conta”). O Usuário terá acesso ao CONNECT e aos
seus dados pessoais disponíveis no CONNECT por meio de um nome de usuário e senha, que deverão ser informados na tela de
identificação e acesso do CONNECT. O GPTW não se responsabilizará pelo uso indevido do CONNECT no caso de uso não autorizado
decorrente do nome de usuário e senha terem sido revelados a terceiros por culpa do Usuário. O Usuário reconhece e aceita que
o GPTW poderá desativar a sua Conta nos seguintes casos: (a) se constatar que os dados de cadastro do Usuário são falsos ou
inexatos e (b) se verificar que o Usuário vem praticando atos que infrinjam o presente Termo, as Regras de Participação e a
legislação vigente. O Usuário se responsabiliza: (a) pela veracidade e procedência de toda e qualquer informação que por ele vier a
ser inserida no CONNECT, notadamente no tocante à legislação vigente, sendo o único responsável na esfera cível e criminal,
isentando desde já o GPTW acerca de contingências judiciais ou extrajudiciais; (b) por toda e qualquer responsabilidade que advier
de sua conduta, declarando-se ciente de que, se o seu comportamento vier a desrespeitar o presente Termo ou as Regras de
Participação, ficará sujeito ao seu descadastramento do CONNECT, independentemente de qualquer prévio aviso ou notificação; e
(c) por assumir o polo passivo de qualquer demanda judicial, obrigando-se a indenizar o GPTW por quaisquer despesas que venha

ela a ter para se defender perante os órgãos públicos ou perante terceiros em razão de atos praticados pelo Usuário no CONNECT,
inclusive no tocante a honorários advocatícios. O Usuário é o único responsável por manter a confidencialidade nome de usuário e
senha associadas à sua Conta, utilizadas para acessar o CONNECT. O Usuário será o único responsável perante o GPTW, os demais
usuários, terceiros ou quaisquer outras pessoas afetadas por todas as atividades que decorram de seu cadastro e que estejam
vinculadas à respectiva Conta. Caso o Usuário tome ciência de qualquer utilização não autorizada da sua senha ou da sua Conta, o
Usuário concorda em notificar imediatamente o GPTW, por meio do e-mail certificacao@gptwbrasil.com.br, para que sejam
adotadas as medidas necessárias para proteção dos seus dados. O Usuário será o único responsável por todo e qualquer ato
praticado no CONNECT, por meio de sua Conta, desde já isentando o GPTW acerca de qualquer responsabilidade quanto a tais atos.
Ao Usuário do CONNECT não são garantidos quaisquer direitos de propriedade intelectual sobre as informações por ele inseridas
no CONNECT. O CONNECT poderá sofrer alterações e/ou atualizações, as quais serão sempre realizadas para melhorar, aperfeiçoar
e desenvolver o CONNECT e poderão ser apresentadas sob a forma de correções de erros, funções aprimoradas, novos módulos de
software, funcionalidades adicionais e versões completamente novas, desde que não alterem a finalidade original do CONNECT. O
CONNECT poderá conter hiperlinks os quais direcionem o Usuário para outros conteúdos ou recursos, sendo que o Usuário tem
ciência e concorda que o GPTW não será responsável pelos conteúdos ou recursos direcionados por estes hiperlinks. É permitido
ao GPTW alterar periodicamente este Termo e as Regras de Participação, sendo que na hipótese de alteração o Usuário será avisado
na próxima vez que acessar o CONNECT. Além disso, o Usuário tem ciência de que o Termo e as Regras de Participação encontramse disponíveis no CONNECT para consulta, sempre em suas versões mais recentes, as quais se compromete o Usuário a ler
periodicamente, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de possíveis alterações. A LICENÇA DE USO DO CONNECT
NÃO É PASSÍVEL DE ARREPENDIMENTO OU REEMBOLSO, RESTITUIÇÃO, CESSÃO OU TROCA POR MERCADORIAS OU SERVIÇOS. O
USUÁRIO NÃO ADQUIRE QUAISQUER OUTROS DIREITOS COM A LICENÇA DE USO DO CONNECT, COMO, POR EXEMPLO, DIREITOS
INERENTES À PROPRIEDADE INTELECTUAL. CASO SUA CONTA SEJA CANCELADA, FINALIZADA OU BLOQUEADA POR QUALQUER
MOTIVO, OU SE O GPTW RESCINDIR A LICENÇA DE USO CONFERIDAS PELO PRESENTE TERMO, TODOS OS CRÉDITOS SERÃO
PERDIDOS, NÃO HAVENDO DIREITO A REEMBOLSO OU INDENIZAÇÃO. O GPTW NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER FALHAS
NA CONEXÃO DO USUÁRIO. O Usuário declara-se ciente que o código-fonte do CONNECT poderá incluir códigos-fonte
desenvolvidos por terceiros, incluindo código de software sujeito à General Public License GNU ("GPL") ou GNU Lesser General Public
License ("LGPL"). Conforme o caso, os termos da GPL e LGPL, e informações sobre como obter acesso ao código GPL e código LGPL
usadas neste produto, estão disponíveis em www.gnu.org. O código GPL e código LGPL usados nos referidos códigos-fonte
desenvolvidos pelo GPTW são distribuídos SEM QUALQUER GARANTIA e estão sujeitos a direitos autorais de um ou mais autores.
O Usuário reconhece que o funcionamento do CONNECT é passível de falhas e que o GPTW não garante seu perfeito desempenho.
Em tais casos, o Usuário deverá reportar o problema ao GPTW através do sistema de suporte descrito abaixo. A utilização do
CONNECT pelo Usuário após alterações deste Termo ou das Regras de Participação será considerada uma aceitação tácita de
referidas alterações. Este Termo e as Regras de Participação constituem o contrato integral entre o Usuário e o GPTW e disciplina
todos os direitos e obrigações das Partes, substituindo na íntegra quaisquer contratos anteriores estabelecidos entre as partes, cujo
objeto seja o uso do CONNECT e a prestação de serviços que representa. O Usuário autoriza desde já o GPTW a lhe enviar avisos,
incluindo aqueles sobre alterações feitas neste Termo ou nas Regras de Participação, preferencialmente por e-mail, mas também
através de pop-ups no CONNECT. O Usuário concorda que, na hipótese do GPTW não exercer quaisquer direitos reconhecidos por
este Termo ou pela legislação aplicável, não implicará em renúncia aos seus direitos, que podem ser reclamados a qualquer
momento. O presente Termo rege-se pelas leis da República Federativa do Brasil, sendo que para dirimir quaisquer controvérsias a
ele relativas, fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja. O presente Termo encontra-se registrado no 7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, sob o n.º 1.961.519, em 08 de agosto de 2017..

