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O presente Termo de Uso (doravante “TERMO”) rege seu acesso e utilização como 

pessoa jurídica à Plataforma Digital ISA7 e suas ferramentas, disponibilizadas pela 

INTERNATIONAL SALES ASSOCIATES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 33.400.602/0001-95, com sede na Av. Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, nº 2937, Bloco B, Sala 103, bairro Jabaquara, cidade de São Paulo/SP, CEP 

04309-011 (doravante “ISA7”), que por meio do presente, estabelece as condições para 

utilização da Plataforma Digital ISA7, de sua exclusiva titularidade, conforme cláusulas 

a seguir: 

 

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO ESTE TERMO DE USO ANTES DE PROSSEGUIR COM 

SEU CADASTRO NA PLATAFORMA DIGITAL ISA7. 

1. TERMOS E DEFINIÇÕES 

1.1. As seguintes palavras e expressões, no singular ou plural, terão as respectivas 

definições neste TERMO: 

CONTEÚDO: toda e qualquer informação disponibilizada na Plataforma Digital 

ISA7, incluindo, mas não se limitando, a fotos, desenhos, layouts, textos, dados, 

softwares, vídeos, áudios, recursos interativos, códigos fontes, entre outros. 

PLATAFORMA DIGITAL ISA7: Plataforma online dedicada à realização de 

negócios, disponível sob o domínio www.ISA7.net. 

USUÁRIO ASSOCIADO: Pessoa jurídica que utiliza a Plataforma Digital ISA7 para 

desenvolver atividades comerciais junto a seus clientes, sem exclusividade e sem 

nenhum vínculo com a ISA7. 

USUÁRIO BUSINESS FINDER: Pessoa jurídica ou profissional autônomo que 

utiliza a Plataforma Digital ISA7 para indicar potenciais oportunidades de 

negócio, sem exclusividade e sem nenhum vínculo com a ISA7. 

 

http://www.ixa7.net/
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USUÁRIO ESPECIALISTA: Pessoa jurídica ou profissional autônomo que utiliza a 

Plataforma Digital ISA7 para apoiar o desenvolvimento de soluções ou 

preparação de propostas técnicas, sem exclusividade e sem nenhum vínculo com 

a ISA7. 

FORNECEDOR: Pessoa jurídica que fornece bens ou serviços, cadastrados na 

Plataforma Digital ISA7.  

INTEGRADOR: Pessoa jurídica que fatura ao CLIENTE FINAL, responsável pela 

entrega, instalação e suporte da solução ofertada. O INTEGRADOR pode ser um 

FORNECEDOR ou empresa que consolida bens e serviços através de acordos 

específicos de compra e venda, representação ou integração com outras 

empresas. 

FORNECEDOR DE SERVIÇO COMPLEMENTAR: Entidade jurídica ou profissional 

autônomo que desempenha atividade remunerada, utilizada como apoio no 

desenvolvimento de um negócio na Plataforma Digital ISA7. 

BENS: Hardware ou Software que estiverem cadastrados na Plataforma Digital 

ISA7, comercializados conforme condições negociadas diretamente entre o 

USUÁRIO ASSOCIADO e o FORNECEDOR, INTEGRADOR ou através de 

representantes por eles designados. 

SERVIÇOS: Serviços profissionais ou direitos de uso de facilidades cadastrados na 

Plataforma Digital ISA7, comercializados conforme condições negociadas 

diretamente entre o USUÁRIO e o FORNECEDOR ou INTEGRADOR. 

SOLUÇÕES: Bens ou serviços cadastrados na Plataforma Digital ISA7. 

CLIENTE FINAL: Quem efetivamente compra a solução, bens ou serviços, por 

intermédio do USUÁRIO ASSOCIADO. 

OPORTUNIDADE REGISTRADA: Oportunidade incluída pelo USUÁRIO na 

Plataforma Digital ISA7, que será revisada e aprovada pela ISA7. 
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OPORTUNIDADE QUALIFICADA: Oportunidade revisada e aprovada pela ISA7, 

bem como aprovada por escrito pelo USUÁRIO para negociação na Plataforma 

Digital ISA7. 

VENDA QUALIFICADA: Quando uma Oportunidade Qualificada é efetivamente 

negociada pelo USUÁRIO ASSOCIADO com um FORNECEDOR ou INTEGRADOR. 

CONTRATO DE ADESÃO: Documento assinado pelos USUÁRIOS, FORNECEDORES 

ou INTEGRADORES, após aprovação do cadastro ou credenciamento na 

Plataforma Digital ISA7. 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE: Documento que dispõe sobre como a ISA7 obtém, 

utiliza, armazena e protege os dados pessoais dos USUÁRIOS, FORNECEDORES 

ou INTEGRADORES. 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA ISA7: Documento que dispõe sobre as regras e 

procedimentos de utilização da Plataforma Digital ISA7. 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO: Documento inicial firmado entre as partes 

envolvidas no desenvolvimento de uma solução, com o objetivo definir 

expectativas e especificações sobre a solução. 

CONTRATO ONE-OFF: Contrato digital específico para a solução que será 

desenvolvida, contendo todas as informações, especificações e condições de 

pagamento sobre a solução que será desenvolvida. 

CONTRATO DE FORNECIMENTO: Documento assinado pelo CLIENTE FINAL e o 

FORNECEDOR ou INTEGRADOR, contendo todas as informações e especificações 

estabelecidas para a concretização do negócio. 

2. ADESÃO AO TERMO DE USO 

2.1. Ao assinar eletronicamente este TERMO mediante o aceite na página de 

cadastro, o USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO 
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ESPECIALISTA e o FORNECEDOR ou INTEGRADOR estará expressamente 

aderindo e concordando com todos os termos e condições nele presentes. 

 

2.2. A ISA7 reserva o direito de revisar o presente TERMO periodicamente ou quando 

entender necessário, podendo alterar, excluir ou inserir cláusulas ou condições, 

ao seu exclusivo critério. Caso o USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS 

FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA e o FORNECEDOR ou INTEGRADOR não 

concorde com as alterações, poderá cancelar sua conta, cessando toda e 

qualquer utilização da Plataforma Digital ISA7. Na ausência de manifestação 

quanto as alterações, será considerada aceitação tácita pelo USUÁRIO 

ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA e o 

FORNECEDOR ou INTEGRADOR. 

3. CADASTRO DO USUÁRIO ASSOCIADO 

3.1. A aprovação do cadastro de USUÁRIO ASSOCIADO para uso da Plataforma Digital 

ISA7 requer o correto preenchimento dos campos de cadastro e o fornecimento 

de informações válidas. Os dados solicitados poderão ser confirmados por meio 

de diligência executada ou contratada pela ISA7. Subsistindo incorreção, está 

poderá ensejar a não aprovação ou o cancelamento do direito de uso à 

Plataforma Digital ISA7. 

 

3.2. A admissão como USUÁRIO ASSOCIADO, será avaliada pelo Comitê Gestor da 

Plataforma Digital ISA7, visando garantir a coincidência de expectativas e de 

valores com a ISA7 e com os demais USUÁRIOS ASSOCIADOS existentes. 

 

3.3. O USUÁRIO ASSOCIADO compromete-se a manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

 

3.4. As informações inseridas no cadastro são de exclusiva responsabilidade de quem 

as forneceu. No caso de incorreção que suscitar ou não a danos ou prejuízo de 

qualquer espécie, a ISA7 poderá adotar as medidas que entender cabíveis, 
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incluindo a exclusão do USUÁRIO ASSOCIADO, sem prévia notificação, a fim de 

resguardar seus interesses e a integridade da Plataforma Digital ISA7. 

 

3.5. Não é permitido mais de um cadastro na Plataforma Digital ISA7 para o mesmo 

USUÁRIO ASSOCIADO. Caso sejam detectados cadastros duplicados, a ISA7 irá 

imediatamente desabilitar todos os cadastros, podendo, a seu critério, manter o 

primeiro cadastro realizado. 

 

3.6. O USUÁRIO ASSOCIADO, poderá ter seu cadastro cancelado mediante simples 

notificação a qualquer tempo e sem qualquer justificativa por parte da ISA7. 

 

4. CADASTRO DE USUÁRIO BUSINESS FINDER 

 

4.1. A aprovação do cadastro de USUÁRIO BUSINESS FINDER para uso da Plataforma 

Digital ISA7 requer o correto preenchimento dos campos de cadastro e o 

fornecimento de informações válidas. Subsistindo incorreção, esta poderá 

ensejar a não aprovação ou o cancelamento do direito de uso à Plataforma 

Digital ISA7. 

 

4.2. O USUÁRIO BUSINESS FINDER compromete-se a manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

 

4.3. As informações inseridas no cadastro são de exclusiva responsabilidade de quem 

as forneceu. No caso de incorreção que suscitar ou não a danos ou prejuízo de 

qualquer espécie, a ISA7 poderá adotar as medidas que entender cabíveis, 

incluindo a exclusão do USUÁRIO BUSINESS FINDER, sem prévia notificação, a 

fim de resguardar seus interesses e a integridade da Plataforma Digital ISA7. 

 

4.4. Não é permitido mais de um cadastro na Plataforma Digital ISA7 para o mesmo 

USUÁRIO BUSINESS FINDER. Caso sejam detectados cadastros duplicados, a ISA7 

irá imediatamente desabilitar todos os cadastros, podendo, a seu critério, 

manter o primeiro cadastro realizado. 
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4.5. O USUÁRIO BUSINESS FINDER, poderá ter seu cadastro cancelado mediante 

simples notificação a qualquer tempo e sem qualquer justificativa por parte da 

ISA7. 

 

5. CADASTRO DE USUÁRIO ESPECIALISTA 

 

5.1. A aprovação do cadastro do USUÁRIO ESPECIALISTA para uso da Plataforma 

Digital ISA7 requer o correto preenchimento dos campos de cadastro, o 

fornecimento de informações válidas, bem como a real comprovação da 

especialidade informada pelo USUÁRIO ESPECIALISTA no momento do cadastro. 

Subsistindo incorreção, está poderá ensejar a não aprovação ou o cancelamento 

do direito de uso à Plataforma Digital ISA7. 

 

5.2. O USUÁRIO ESPECIALISTA compromete-se a manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

 

5.3. As informações inseridas no cadastro são de exclusiva responsabilidade de quem 

as forneceu. No caso de incorreção que suscitar ou não a danos ou prejuízo de 

qualquer espécie, a ISA7 poderá adotar as medidas que entender cabíveis, 

incluindo a exclusão do USUÁRIO ESPECIALISTA, sem prévia notificação, a fim de 

resguardar seus interesses e a integridade da Plataforma Digital ISA7. 

 

5.4. Não é permitido mais de um cadastro na Plataforma Digital ISA7 para o mesmo 

USUÁRIO ESPECIALISTA. Caso sejam detectados cadastros duplicados, a ISA7 irá 

imediatamente desabilitar todos os cadastros, podendo, a seu critério, manter o 

primeiro cadastro realizado. 

 

5.5. O USUÁRIO ESPECIALISTA, poderá ter seu cadastro cancelado mediante simples 

notificação a qualquer tempo e sem qualquer justificativa por parte da ISA7. 

 

6. CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES OU INTEGRADORES 
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6.1. O credenciamento de FORNECEDORES ou INTEGRADORES será realizado 

avaliando os seguintes critérios: 

 

6.1.1. Legais: 

6.1.1.1. Capacidade jurídica, idoneidade e reputação da empresa e dos 

sócios; 

6.1.1.2. Assinatura do CONTRATO DE ADESÃO; 

6.1.1.3. Capacidade financeira. 

 

6.1.2. Técnicos: 

6.1.2.1. Direito de propriedade dos bens disponibilizados; 

6.1.2.2. Capacidade, viabilidade e continuidade na execução e no 

suporte para soluções ofertadas. 

6.1.2.3. Referências sobre as soluções disponibilizadas; 

6.1.2.4. Disponibilidade para POV (Prova de Valor); 

 

6.1.3. Mercado: 

6.1.3.1. Adequação ao Marketplace da Plataforma Digital ISA7; 

6.1.3.2. Competitividade e flexibilização para negócios; 

6.1.3.3. Planos de Crescimento; 

6.1.3.4. Marketing e conflitos de mercado. 

 

6.2. No momento do credenciamento, os FORNECEDORES ou INTEGRADORES 

deverão apresentar documentos válidos, que possibilitem o Comitê Gestor da 

Plataforma Digital ISA7, identificar e avaliar as informações conforme item 4.1 

deste TERMO. 

 

6.3. As documentos e informações fornecidas no momento do credenciamento, são 

de exclusiva responsabilidade de quem as forneceu. No caso de incorreção que 

suscitar ou não à danos ou prejuízo de qualquer espécie, a ISA7 poderá adotar 

as medidas que entender cabíveis, incluindo o descredenciamento do 
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FORNECEDOR ou INTEGRADOR, sem prévia notificação, a fim de resguardar seus 

interesses e a integridade da Plataforma Digital ISA7. 

 

6.4. O FORNECEDOR ou INTEGRADOR deverá informar à ISA7, sempre que ocorrerem 

mudanças quanto às suas condições legais, técnicas e de mercado, mantendo 

suas informações de credenciamento sempre atualizadas. 

7. CONDIÇÕES DE ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL ISA7 

7.1. O USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA e 

o FORNECEDOR ou INTEGRADOR, acessarão a Plataforma Digital ISA7 por meio 

de “login” e senha privativos, individuais e intransferíveis, comprometendo-se a 

mantê-los em sigilo e não os fornecer à terceiros, sob qualquer hipótese. 

  

7.2. O USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA e 

o FORNECEDOR ou INTEGRADOR são os únicos responsáveis pelas operações 

efetuadas através de sua conta e se comprometem a notificar imediatamente a 

ISA7, sempre que houver tentativa de uso ou acesso não autorizado por terceiros 

a ela. 

 

7.3. A Plataforma Digital ISA7 e suas ferramentas, estarão disponíveis apenas para as 

pessoas jurídicas que possuírem capacidade legal para utilizá-las, mediante 

comprovação, autorização e concessão de “login” e senha de acesso pela ISA7. 

 

7.4. A Plataforma Digital ISA7 e suas ferramentas não poderão ser utilizadas por 

USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA e 

pelo FORNECEDOR ou INTEGRADOR que tenham sido inabilitados mediante o 

descumprimento das obrigações previstas neste TERMO, no CONTRATO DE 

ADESÃO, na POLÍTICA DE PRIVACIDADE ou ainda no CÓDIGO DE ÉTICA E 

CONDUTA ISA7, disponibilizados no momento da aprovação do 

cadastro/credenciamento pelo Comitê Gestor ISA7. 
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7.5. Todas os compromissos firmados por meio da Plataforma Digital ISA7, exigirão 

assinatura digital pelos USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, 

USUÁRIO ESPECIALISTA e do FORNECEDOR ou INTEGRADOR. 

8. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL ISA7 

8.1. A utilização da Plataforma Digital ISA7 regida pelo cumprimento deste TERMO 

inclui, mas não se limita a: 

 

8.1.1. Outorga ao USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO 

ESPECIALISTA e ao FORNECEDOR ou INTEGRADOR de uma licença 

limitada, não exclusiva, não passível de sublicença, revogável e não 

transferível para uso da Plataforma Digital ISA7. 

 

8.2. O USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA e 

o FORNECEDOR ou INTEGRADOR, declaram estar cientes e concordam que: 

 

8.2.1. A ISA7 atua unicamente na disponibilização online da Plataforma Digital 

ISA7 e suas ferramentas, buscando a facilitação, indicação e 

intermediação entre os USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS 

FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA e o FORNECEDOR ou INTEGRADOR, não 

sendo responsável pela veracidade, validade e/ou precisão das 

informações de soluções negociadas. 

 

8.2.2. A ISA7 não responde e não se responsabiliza pela idoneidade, 

capacidade técnica ou financeira dos USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO 

BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA e do FORNECEDOR ou 

INTEGRADOR. 

 

8.2.3. A ISA7 não se responsabiliza por eventuais vícios de qualidade, 

quantidade ou por quaisquer tipos de danos, sejam eles materiais ou 

morais, causados aos USUÁRIOS, FORNECEDORES, INTEGRADORES e/ou 
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a terceiros, oriundos dos bens ou serviços apresentados na Plataforma 

Digital ISA7, cuja escolha e contratação será feita livremente pelo 

USUÁRIO ASSOCIADO e/ou CLIENTE FINAL. 

 

8.2.4. Serão mantidos de forma sigilosa, os registros das tratativas entre os 

USUÁRIOS ASSOCIADOS, USUÁRIOS ESPECIALISTAS, FORNECEDORES ou 

INTEGRADORES, que ocorrerem dentro da Plataforma Digital ISA7. 

 

8.2.5. Nas indicações realizadas pelo USUÁRIO BUSINESS FINDER, suas 

informações pessoais poderão ou não ser mantidas em sigilo, conforme 

sua opção no momento da indicação. 

 

8.2.6. Não é permitido ao USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO ESPECIALISTA e o 

FORNECEDOR ou INTEGRADOR, discutir ou trocar informações fora da 

Plataforma Digital ISA7, visando a transparência e segurança das 

negociações. 

 

8.2.7. Em caso de litígio entre USUÁRIOS ASSOCIADOS, FORNECEDORES ou 

INTEGRADORES, a ISA7 não será de nenhuma forma envolvida e/ou 

responsabilizada pelo pagamento de indenizações, sejam elas de perdas 

e danos ou de qualquer outra natureza, incluindo, mas não se limitando, 

a honorários advocatícios e custas processuais. 

 

8.2.8. A ISA7 não apresenta proposta ao CLIENTE FINAL. 

 

8.2.9. O FORNECEDOR ou INTEGRADOR são responsáveis pela entrega, 

instalação e suporte da solução ofertada, podendo o fazer através de 

recursos próprios ou de terceiros, sob sua responsabilidade. 

 

8.3. A utilização da Plataforma Digital ISA7 não implicará em qualquer garantia pela 

ISA7 quanto à segurança, desempenho satisfatório, sucesso ou resultado 

referente aos bens ou serviços disponibilizados pelos FORNECEDORES ou 

INTEGRADORES. O USUÁRIO ASSOCIADO e/ou o CLIENTE FINAL poderão, sob 
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suas exclusivas responsabilidades, adotar as medidas legais necessárias perante 

FORNECEDORES ou INTERADORES para exigir a entrega do produto ou a 

prestação dos serviços de maneira satisfatória, bem como o ressarcimento de 

eventuais danos causados, a si e/ou terceiros. 

 

8.4. A Plataforma Digital ISA7 foi construída dentro dos mais altos padrões de 

qualidade, segurança e excelência, utilizando serviços de nuvem de empresas 

com renome internacional para hospedagem das informações e conteúdos nelas 

disponibilizados. Apesar destes cuidados, a ISA7 não garante ao USUÁRIO 

ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA e ao 

FORNECEDOR ou INTEGRADOR a disponibilização da Plataforma Digital ISA7 de 

forma ininterrupta ou isenta de erros, sem momentos de indisponibilidade ou 

lentidão. Todos os esforços serão dedicados para que eventuais falhas ou 

indisponibilidades sejam superados na maior brevidade possível. 

9. ADMINISTRAÇÃO DE ATRIBUTOS DOS USUÁRIOS E FORNECEDORES 

9.1. O USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA, 

FORNECEDOR ou INTEGRADOR declaram estar cientes e que concordam, que 

atributos de cobertura geográfica e de performance, sejam monitorados e 

compartilhados com outros USUÁRIOS ASSOCIADOS, USUÁRIO BUSINESS 

FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA, FORNECEDORES ou INTEGRADORES na 

Plataforma Digital ISA7.  

 

9.2. Os atributos incluem, mas não estão limitados a: 

 

9.2.1. Localidade Geográfica (País, Estado e Cidade); 

9.2.2. Tipo de Conta de Cobertura (Governo, Privada, Ambos); 

9.2.3. Nomes dos Clientes; 

9.2.4. Volume de Vendas em Moeda Americana nos últimos anos; 

9.2.5. Taxa de Sucesso (Negócios Iniciados / Negócios Concretizados); 

9.2.6. Administração e Indicadores de Pipeline; 
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9.2.7. Pontuação atribuída pelos USUÁRIOS, FORNECEDORES e 

INTEGRADORES; 

9.2.8. Pontuação atribuída pela Plataforma Digital ISA7. 

10. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

10.1. As marcas, nomes, logotipos, domínios e demais sinais distintivos, bem como 

todo e qualquer conteúdo publicado na Plataforma Digital ISA7, incluindo este 

TERMO, excluindo as marcas e patentes de propriedade registradas em nome de 

outras empresas, são de propriedade exclusiva da ISA7. 

 

10.2. O USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA, 

FORNECEDOR ou INTEGRADOR não poderão remover qualquer aviso de direito 

autoral, direito de marca ou outro aviso de direito de propriedade dentro da 

Plataforma Digital ISA7. 

 

10.3. O USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA, 

FORNECEDOR ou INTEGRADOR não poderá decompilar, realizar engenharia 

reversa, modificar características, ampliar, alterar, mesclar ou incorporar 

informações a qualquer conteúdo existente na Plataforma Digital ISA7. 

 

10.4. É expressamente vedada toda e qualquer forma de reprodução, total ou parcial, 

permanente, temporária ou provisória, de forma gratuita ou onerosa, do 

conteúdo constante na Plataforma Digital ISA7, salvo de forma expressamente 

autorizada pela ISA7. 

 

10.5. O USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA, 

FORNECEDOR ou INTEGRADOR não poderão fazer ou utilizar quaisquer 

programas ou scripts com a finalidade de fazer scraping, indexação, pesquisa ou 

qualquer outra forma de obtenção de dados, bem como sobrecarregar ou 

prejudicar indevidamente a operação e/ou funcionalidade de qualquer aspecto 

da Plataforma Digital ISA7. 
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10.6. A Propriedade Intelectual de qualquer solução desenvolvida pela ISA7 com 

FORNECEDORES ou INTEGRADORES, Fornecedores de Serviços 

Complementares, Desenvolvedores de Soluções ou por qualquer outra forma, 

será da ISA7. 

11. DIREITOS DA ISA7 

11.1. A ISA7 poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo e sem a necessidade 

de comunicação prévia ao USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER e 

ao USUÁRIO ESPECIALISTA: 

 

11.1.1. Excluir, total ou parcialmente, informações cadastradas pelo USUÁRIO 

ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER ou USUÁRIO ESPECIALISTA que 

não estejam em consonância com as disposições deste TERMO, do 

CONTRATO DE ADESÃO, da POLÍTICA DE PRIVACIDADE ou do CÓDIGO 

DE ÉTICA E CONDUTA ISA7. 

 

11.1.2. Encerrar ou suspender, total ou parcialmente, o acesso do USUÁRIO 

ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER e do USUÁRIO ESPECIALISTA à 

Plataforma Digital ISA7, quando indiferente do motivo, forem violadas 

quaisquer condições estabelecidas neste TERMO, no CONTRATO DE 

ADESÃO, na POLÍTICA DE PRIVACIDADE ou no CÓDIGO DE ÉTICA E 

CONDUTA ISA7. 

 

11.1.3. Proibir o acesso à Plataforma Digital ISA7 quando direta ou 

indiretamente, o USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER e o 

USUÁRIO ESPECIALISTA, na figura de seu sócio, preposto ou funcionário, 

venha a exercer atividade concorrente as da ISA7 ou quando houver o 

entendimento que tal acesso, viole os direitos previstos neste TERMO, 

no CONTRATO DE ADESÃO, na POLÍTICA DE PRIVACIDADE ou no 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA ISA7. 
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11.1.4. Proibir, bloquear ou cancelar o acesso de USUÁRIO ASSOCIADO, 

USUÁRIO BUSINESS FINDER e do USUÁRIO ESPECIALISTA, que tenha o 

objetivo de se tornar um FORNECEDOR ou INTEGRADOR. 

 

11.2. A ISA7 poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo e sem a necessidade 

de comunicação prévia ao FORNECEDOR ou INTEGRADOR: 

 

11.2.1. Solicitar informações que comprovem a condição do FORNECEDOR ou 

INTEGRADOR, conforme credenciamento inicial.  

 

11.2.2. Descredenciar FORNECEDOR ou INTEGRADOR, quando independente 

do motivo, forem violadas quaisquer condições estabelecidas neste 

TERMO, no CONTRATO DE ADESÃO, na POLÍTICA DE PRIVACIDADE ou 

no CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA ISA7. 

 

11.2.3. Proibir, bloquear ou cancelar o acesso de FORNECEDOR ou 

INTEGRADOR, que tenha o objetivo de se tornar um USUÁRIO 

ASSOCIADO. 

 

11.3. A ISA7 poderá, a qualquer tempo, mediante comunicação prévia ao USUÁRIO 

ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA, FORNECEDOR 

ou INTEGRADOR: 

 

11.3.1. Suspender, modificar ou encerrar a disponibilização da Plataforma 

Digital ISA7. 

 

11.3.2. Acrescentar, excluir ou modificar o Conteúdo existente na Plataforma 

Digital ISA7. 

 

11.3.3. Modificar as condições deste TERMO, sempre que entender necessário, 

o que produzirá efeitos após o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar 
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da simples comunicação das modificações aos USUÁRIOS ASSOCIADOS, 

USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA, FORNECEDORES 

ou INTEGRADORES. 

 

11.3.4. Definir preços para o oferecimento de determinadas ferramentas na 

Plataforma Digital ISA7, ainda que forem disponibilizadas inicialmente 

de forma gratuita, aos quais os USUÁRIOS ASSOCIADOS pré-existentes, 

poderão aderir segundo sua conveniência. 

12. VIGÊNCIA DO TERMO DE USO 

12.1. Este TERMO tem prazo de vigência indeterminado, podendo ser denunciado 

unilateralmente, por qualquer uma das partes e a qualquer tempo, 

independentemente de notificação ou aviso, sem a imposição de qualquer ônus 

ou penalidade. 

 

12.2. Eventuais ações de propaganda, marketing, premiações e bonificações, poderão 

sofrer alterações mediante prévio aviso. 

13.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

13.1. O presente TERMO complementa e integra o CONTRATO DE ADESÃO, a 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE e o CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA ISA7. 

 

13.2. O USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA, 

FORNECEDOR ou INTEGRADOR concordam em indenizar e manter a ISA7 isenta 

de responsabilidade por todas e quaisquer reclamações, cobranças, prejuízos e 

despesas decorrentes ou relacionadas a negociações por eles realizadas na 

Plataforma Digital ISA7. 

 

13.3. O USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO ESPECIALISTA, 

FORNECEDOR ou INTEGRADOR assumem toda e qualquer responsabilidade 

sobre atos que violem quaisquer condições estabelecidas neste TERMO, no 



16 

 TERMO DE USO  
PLATAFORMA DIGITAL ISA7 

 

 

CONTRATO DE ADESÃO, na POLÍTICA DE PRIVACIDADE ou no CÓDIGO DE ÉTICA 

E CONDUTA ISA7, por eles praticados. 

 

13.4. A ISA7 poderá enviar avisos, notificações ou divulgações diretamente na 

Plataforma Digital ISA7, por correio eletrônico para o endereço de e-mail 

cadastrado pelo USUÁRIO ASSOCIADO, USUÁRIO BUSINESS FINDER, USUÁRIO 

ESPECIALISTA, FORNECEDOR ou INTEGRADOR, ou ainda de forma escrita, 

enviada por correspondência ao endereço indicado no momento do cadastro. 

 

13.5. Fica eleito o foro do domicílio da cidade de São Paulo/SP para dirimir eventuais 

controvérsias que surgirem quanto ao uso da Plataforma Digital ISA7. 

São Paulo, ____ de ___________ de ______  

(Data preenchimento automático) 

Texto caixa de aceite USUÁRIO ASSOCIADO: 

 NA QUALIDADE DE USUÁRIO ASSOCIADO, VOCÊ DECLARA QUE LEU, TOMOU 

CIÊNCIA E QUE ACEITA TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES PRESENTES EM NOSSO TERMO 

DE USO, BEM COMO ENTENDE OS OBJETIVOS DA ISA7 E QUE ELES ATENDEM AOS SEUS 

INTERESSES E NECESSIDADES. 

Texto caixa de aceite USUÁRIO BUSINESS FINDER: 

 NA QUALIDADE DE USUÁRIO BUSINESS FINDER, VOCÊ DECLARA QUE LEU, 

TOMOU CIÊNCIA E QUE ACEITA TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES PRESENTES EM 

NOSSO TERMO DE USO, BEM COMO ENTENDE OS OBJETIVOS DA ISA7 E QUE ELES 

ATENDEM AOS SEUS INTERESSES E NECESSIDADES. 

Texto caixa de aceite USUÁRIO ESPECIALISTA: 

 NA QUALIDADE DE USUÁRIO ESPECIALISTA, VOCÊ DECLARA QUE LEU, TOMOU 

CIÊNCIA E QUE ACEITA TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES PRESENTES EM NOSSO TERMO 

DE USO, BEM COMO ENTENDE OS OBJETIVOS DA ISA7 E QUE ELES ATENDEM AOS SEUS 

INTERESSES E NECESSIDADES. 

Texto caixa de aceite FORNECEDOR ou INTEGRADOR: 
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 NA QUALIDADE DE FORNECEDOR OU INTEGRADOR, VOCÊ DECLARA QUE LEU, 

TOMOU CIÊNCIA E QUE ACEITA TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES PRESENTES EM 

NOSSO TERMO DE USO, BEM COMO ENTENDE OS OBJETIVOS DA ISA7 E QUE ELES 

ATENDEM AOS SEUS INTERESSES E NECESSIDADES. 

 


