Por favor, leia cuidadosamente os termos e condições de uso
antes de começar a utilizar o Rofran Software. A utilização do
Rofran Software pressupõe a integral aceitação dos Termos e
condições e Política de privacidade da Rofran Software abaixo
descritos.
Em caso de dúvida, contate-nos através do endereço eletrônico
"rofran@rofran.com.br".

Termos e Condições de uso e Política de Privacidade
do Rofran Software.
A Rofran Informática Ltda-Me, inscrita no CNPJ sob o nº.
05.626.022/0001-85 é única e exclusiva proprietária da página
“http://www.rofran.com.br” e dos software que utilizam a marca
"Rofran Software"; página, aplicativos e softwares, estes daqui por
diante denominados coletivamente de Rofran Software, estabelece
o presente documento, denominado TERMOS DE USO para toda e
qualquer pessoa física ou jurídica que acessa e utiliza as
funcionalidades do Rofran Software, pessoa esta que neste
documento será denominada USUÁRIO.
Através da aceitação destes TERMOS DE USO, o USUÁRIO do
Rofran Software fica ciente e concorda em aderir integralmente às
condições aqui dispostas, bem como concorda que a Rofran
Software poderá futuramente modificar e/ou ajustar estes TERMOS
DE USO, visando sempre a melhoria dos serviços prestados pelo
Rofran Software aos seus usuários. Quaisquer modificações que
possam afetar consideravelmente a experiência do USUÁRIO serão
informadas
previamente
através
da
página
“http://www.rofran.com.br” ou através da seção de novidades do
aplicativo.
Para utilizar o Rofran Software, o usuário deverá concordar
com os TERMOS DE USO. A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS DE USO É
ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO DO Rofran
Software E SEUS SERVIÇOS. Para aceitar os TERMOS DE USO, o
USUÁRIO deve marcar no botão "Aceito" exibido quando solicitado o
aplicativo, tão somente tenha lido e concordado integralmente com
as condições dispostas neste documento. O USUÁRIO não deve
utilizar o Rofran Software caso não tenha concordado com os
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. Assim, a aceitação através do toque
no botão “Aceito” e ou a marcação no box de “ Li e concordo com os
termos de uso” implica que o USUÁRIO leu e concordou
integralmente com os TERMOS DE USO.
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A Rofran Software oferece ao USUÁRIO uma licença
temporária e não-exclusiva de uso do Rofran Software. Esta licença
não inclui exclusividade e terminantemente proíbe:
•
qualquer tipo de comercialização do Rofran Software,
de sua marca ou de seu conteúdo sem consentimento expresso da
Rofran Software;
•
copiar, modificar, distribuir, transmitir, exibir, publicar,
disponibilizar, licenciar ou criar obras derivadas a partir das
informações coletadas através do Rofran Software, sem o
consentimento explícito da Rofran Software;
•
qualquer uso de técnicas de mineração de dados, robôs
ou ferramentas similares para extração e coleta de dados obtidos
através do Rofran Software;
•
qualquer uso de técnicas de engenharia reversa, como
descompilação, desmontagem modificação, tradução e criar ou
desenvolver obras derivadas do mesmo. O USUÁRIO, não está
autorizada a arrendar, vender, sublicenciar, emprestar, separar
componentes, ou realizar qualquer tipo de cópia, reprodução ou
mesmo transmissão do SOFTWARE, captura de dados ou
levantamento do protocolo de comunicação do Rofran Software;
O USUÁRIO, caso este contrato seja rescindido, deverá
devolver o SOFTWARE à Rofran Software, permitindo que esta faça
a remoção do mesmo nos seus equipamentos.
A Rofran Software poderá, a qualquer momento, fazer
modificações em relação à versão anterior, como novas
funcionalidades, correção de erros de software, adição ou remoção
de anúncios, ou ainda que desative funcionalidades previamente
existentes. Tais atualizações do Rofran Software poderão
eventualmente ser mandatórias por conta de alguma mudança
significativa no funcionamento do sistema do Rofran Software ou
por conta de qualquer tipo de urgência, estando o USUÁRIO ciente de
que, nestes casos, o uso do aplicativo ficará bloqueado até que tenha
sido atualizado para a nova versão.
A Rofran Software faz seu melhor esforço, mas não garante
acesso contínuo, ininterrupto ou seguro ao Rofran Software e aos
serviços prestados por ela, pois o funcionamento e utilização do
Rofran Software está sujeito a diversos fatores externos, fora do
controle da Rofran Software. Em virtude disso, a Rofran Software
também não garante integridade, inviolabilidade ou autenticidade
das informações contidas no Rofran Software e a utilização por
parte do USUÁRIO é de sua única e exclusiva responsabilidade.
Qualquer dúvida ou problema pode ser encaminhado diretamente ao
Rofran Software
51 3561 7078 ou 51 98401 5533
www.rofran.com.br

e-mail “rofran@rofran.com.br” e será respondido de maneira a tentar
sanar qualquer questão de usabilidade que o USUÁRIO possua.
A Rofran Software não se responsabiliza por problemas
relacionados ao ambiente, como redes, sistemas operacionais,
hardware, serviços de WebServices como eCEP, NFe, etc. Não se
responsabiliza por danos decorrentes do mau uso do sistema,
alimentação errônea ou falta de conferência de dados gerados, bem
como a inexistência de cópias de segurança “BACKUP” dos dados
atualizados e por qualquer erro nos resultados decorrentes de
cadastramento inadequado ou desatualizado, mesmo que venha a
ocasionar multas por órgãos fiscalizadores.
O USUÁRIO concorda que a Rofran Software pode vir a
coletar informações sobre seu uso do Rofran Software para fins de
estudo e melhoria do aplicativo.
O USUÁRIO aceita, ao concordar com estes TERMOS DE USO,
que a Rofran Software tem o direito de utilizar qualquer informação
por ele inserida ou editada no Rofran Software da forma que julgar
conveniente, para fins estatísticos ou não, porém assegura que
nenhuma informação privada será revelada ou divulgada a terceiros
sem consentimento expresso do USUÁRIO, exceto quando por
ventura se fizer necessário por conta de ordem judicial.
O USUÁRIO aceita e concorda em pagar mensalmente a
Rofran Software a titulo de mensalidade pelo uso do sistema o
valor conforme negociando previamente via e-mail, bem como os
valores dos módulos adquiridos conjuntamente e/ou em separados.
O USUÁRIO autoriza a Rofran Software a emitir todo dia 15
(quinze) de cada mês, boleto referente a mensalidade do mês,
acrescido de valores referentes a serviços de cobranças bancários.
As mensalidades devidas pelo USUÁRIO poderão ser corrigidas
na menor periodicidade permitida pela legislação vigente, adotandose para fins de reajuste o IGPM/FGV POSITIVO do mês, quando este
for negativo mantém-se o valor e na sua falta ou extinção o IPC/FIPE
ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo.
A validação da licença dependerá da liberação de uma chave
que é enviada ao cliente ou capturada automaticamente pelo
SOFTWARE, que estará condicionada ao pagamento do valor da
mensalidade.
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O USUÁRIO não terá direito a qualquer tipo de indenização,
quando do bloqueio do sistema por tempo indeterminado ou
definitivo motivado pelo inadimplemento das obrigações aqui
contratadas.
A Rofran Software reserva-se o direito de utilizar todas as
formas de proteção ao crédito para receber em caso do não
pagamento da licença.
RESCISÃO: Se você deixar de cumprir ou a Rofran Software
suspeitar que você deixou de cumprir quaisquer disposições deste
Termo, a Rofran Software, a seu exclusivo critério, sem aviso a
você, poderá:
- Rescindir o presente Termo, sua Conta e direito de uso do
Rofran Software, e você permanecerá responsável por todos os
montantes devidos até a data da rescisão;
- Revogar a licença do software, e/ou impedir o uso e acesso
ao Serviço(ou qualquer parte dele).
- A Rofran Software, reserva o direito de alterar, suspender ou
interromper o Serviço (ou qualquer parte ou conteúdo do mesmo) a
qualquer tempo, com ou sem aviso a você, e a Rofran Software
não será responsável perante você ou qualquer terceiro caso exerça
tais direitos.
O USUÁRIO, caso, descida em não usar mais o Rofran
Software, deverá avisar, por escrito, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias.
O USUÁRIO que setar/tocar em “Aceito” ao efetuar e ou
confirmar seu cadastro ao utilizar os serviços da página
“http://www.rofran.com.br”, leu, está ciente e concorda com todas
as condições destes TERMOS DE USO e só assim poderá utilizar o
Rofran Software.
Fica eleito o foro da Comarca de Estância Velha, RS, Brasil,
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desse
Termos e Condições de uso e Política de Privacidade do Rofran
Software.
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