Termo de Condições De Uso

Por este Termo de Condições de Uso o Assinante do CONSECANA-SP concorda com os
procedimentos, condições e disposições estabelecido para garantir o seu acesso às
informações e serviços disponibilizados pelo CONSECANA-SP.
As condições gerais poderão ser alteradas pelo CONSECANA-SP a qualquer momento,
de forma unilateral e sem aviso prévio, mediante a substituição deste instrumento por
versão mais atualizada, que será divulgada no site www.consecana.com.br.

TERMO DE USO:
1. Das obrigações do CONSECANA-SP:
a. O CONSECANA-SP se compromete a liberar o acesso à área restrita para
assinantes, mediante cadastro e identificação do assinante, em até 05 dias úteis
após a confirmação do pagamento do boleto bancário ou a baixa eletrônica do
pagamento (no caso de pagamento com cartão de credito) referente à anuidade
da assinatura do CONSECANA-SP.
b. O CONSECANA-SP não fornecerá qualquer o arquivo eletrônico das circulares e
informações por ele elaboradas em formato PDF ou qualquer outro. Seu acesso
para visualização se dá através da área restrita para assinantes do site
www.consecana.com.br,
c. O CONSECANA-SP protegerá os dados informados pelo Assinante, garantido a
sua segurança e privacidade.
2. Das obrigações do ASSINANTE:

2.1. Requisitos técnicos:
O Assinante está ciente que o acesso às informações divulgadas pelo CONSECANA-SP é
realizado exclusivamente por meio eletrônico, estando, portanto, condicionado à
utilização pelo assinante de equipamento com as seguintes especificações:


Configuração mínima das estações: Processador com 1GB de memória RAM.



Sistemas Operacionais Android, IOS, Windows (2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7 e
8) e Linux.



Navegadores MS Internet Explorer (7 ou posterior), Firefox, Opera e Chrome.



Acesso à Internet preferencialmente banda larga.



Instalação
da
Máquina
Virtual
http://www.java.com/pt_BR/download



Instalação do Adobe Reader, disponível em: https://get.adobe.com/br/reader/



Instalação
do
Adobe
Flash
https://get.adobe.com/br/flashplayer/

Java,

Player,

disponível

disponível

em:

em:

2.1.1. O assinante está ciente de que o CONSECANA-SP não tem qualquer
responsabilidade quanto ao equipamento utilizado para o acesso ao conteúdo
disponibilizado no site www.consecana.com.br, de tal sorte que eventuais despesas
decorrentes do atendimento aos requisitos mínimos acima citados são de
responsabilidade exclusiva do assinante.
2.1.2. O Assinante será responsável pelas medidas de segurança necessárias à proteção
de seus equipamentos, sistemas e arquivos contra a atuação indevida e invasões não
autorizadas de outros usuários de Internet, contaminação por vírus e/ou programas de
computador nocivos de qualquer natureza.
2.2. A assinatura do CONSECANA-SP é pessoal e intransferível, podendo ser efetuada
por pessoa física ou jurídica devidamente registrada junto aos órgãos competentes.
2.2.1. No que se refere às usinas de cana-de-açúcar, as assinaturas deverão ser
realizadas individualmente, de tal sorte que cada unidade de processamento de canade-açúcar deverá efetivar a sua assinatura de forma individual.
2.2.2. Os grupos econômicos constituídos por usinas de cana-de-açúcar interessados em
ter acesso às informações e serviços do COSNECANA-SP deverão realizar uma assinatura
para cada unidade de processamento de cana-de-açúcar, não sendo, portanto,
permitida a assinatura por grupo econômico ou para apenas parte das unidades de
processamento, sob pena de infração das condições de uso das informações e serviços
do CONSECANA-SP pelo Assinante.
2.3. Das condições de uso pelo Assinante:
a. O Assinante está ciente de que o acesso à área restrita para assinantes do site
www.consecana.com.br é pessoal e intransferível, sendo vedado o

compartilhamento de seu acesso com demais usuários, sendo vedado liberar
acesso a terceiros.
b. O acesso do Assinante à área restrita para assinantes do site
www.consecana.com.br está condicionado à concordância e ao atendimento do
presente “Termo de Condições de Uso” e ao pagamento de sua respectiva
anuidade.
c. O Assinante deverá completar o formulário cadastral, necessário a criação de seu
usuário de acesso, fornecendo dados e informações verdadeiros e precisos,
responsabilizando‐se civil e criminalmente por sua veracidade, devendo
atualizar os dados e informações sempre que houver alterações.
d. Todo o conteúdo elaborado e divulgado pelo CONSECANA-SP está protegido pela
lei de direitos autorais (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998), sendo,
portanto, vedada a sua reprodução, total ou parcial, independentemente de sua
finalidade, por qualquer meio de comunicação, impresso ou eletrônico, bem
como qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido, sem a prévia
autorização por escrito do CONSECANA-SP.
e. É vedada a utilização das informações disponibilizadas pelo CONSECANA-SP no
desenvolvimento ou criação de outros trabalhos, sem a prévia autorização por
escrito do CONSECANA-SP.
3. Do Prazo e do Cancelamento da Assinatura:
3.1. A contratação da assinatura dos serviços disponibilizados pelo CONSECANA-SP é
formalizada por prazo determinado de 12 (doze) meses.
3.2. O cancelamento da assinatura deverá ser solicitado pelo Assinante, por meio do email “contato@consecana.com.br”.
3.2.1. Em caso de cancelamento, O CONSECANA-SP devolverá os valores proporcionais
correspondentes aos meses de serviços restantes.
3.2.2. Além dos valores correspondentes aos meses efetivamente utilizados, o Assinante
pagará ao CONSECANA-SP, a título de multa rescisória, o equivalente a 03 (três) meses
de prestação de serviços.
4. Da violação deste Termo:

4.1. Caso o Assinante utilize as informações disponibilizadas pelo CONSECANA-SP em
desacordo com qualquer das previsões deste instrumento, o CONSECANA-SP poderá, a
seu exclusivo critério:
a. Suspender ou cancelar a assinatura do Assinante;
b. Considerar este instrumento integralmente rescindido com relação ao infrator;
c. Demandar do infrator o ressarcimento integral por qualquer prejuízo ou despesa
incorrido pelo CONSECANA-SP em razão do descumprimento, inclusive custas,
honorários advocatícios, despesas e valores de sucumbência.

5. Demais disposições.
5.1. A assinatura do CONSECANA-SP não implica a concessão ao Assinante de qualquer
forma de licenciamento, autorização ou qualquer outro direito de uso de qualquer
marca veiculada no site www.consecana.com.br.
5.2. O presente instrumento e as obrigações e direitos aqui previstos não importam na
criação de qualquer vínculo trabalhista, societário, de parceria ou associativo entre o
Assinante e o CONSECANA-SP, sendo excluídas quaisquer presunções de solidariedade
entre ambos no cumprimento de suas obrigações.
5.3. O CONSECANA-SP se exime de qualquer responsabilidade decorrente de eventos de
caso fortuito ou força maior, assim entendidas as circunstâncias imprevisíveis e
inevitáveis que impeçam, total ou parcialmente, a execução das obrigações assumidas.
5.4. Na eventualidade de qualquer das disposições deste documento vir a ser
considerada nula, anulável ou inaplicável, por qualquer razão, as demais disposições
deste contrato permanecerão em vigor e inalteradas, continuando a vincular as partes.
5.5. Este instrumento será regido e interpretado de acordo com a legislação brasileira,
sendo eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para questões a ele
relativas, com renúncia expressa a qualquer outro.

