CONTRATO DE LICENÇA DA INTERFACE
DE PROGRAMAÇÃO DE APLICAÇÕES

Este Contrato de Licença de Interfaces de Programação de Aplicações é um contrato
legal entre você ou qualquer empresa que você representa e a Cointrade Crypto
Exchange, para o API licenciada pela www.cointrade.cx. Ao aceitar esses termos ou
instalando, baixando, copiando ou usando a API (Application Programming Interface),
você concorda em estar e estará vinculado aos termos deste Contrato como condição de
sua licença. Se você não concordar com os termos deste Contrato, não poderá usar a
API.
A API é protegida por leis de direitos autorais e tratados internacionais de direitos
autorais, bem como por outras leis e tratados de propriedade intelectual. A API é
licenciada para você e seu uso está sujeito aos termos deste Contrato.
1. Definições
1.1. "Interfaces de Programação de Aplicações" ou "API" significa a tecnologia da
plataforma da Cointrade Crypto Exchange (https://www.cointrade.cx), que pode incluir
código objeto, bibliotecas de software, ferramentas de software, código fonte de
amostra, especificações publicadas e Documentação. A API incluirá qualquer versão
futura, atualizada ou modificada por ela fornecida pela Cointrade Crypto Exchange (a
seu exclusivo critério) ao Licenciado.
1.2. "Documentação" inclui, mas não se limita a guias do programador, CDs, manuais,
materiais e informações apropriados ou necessários para uso em conexão com a API.
2. Concessão de licença
2.1. Sujeito aos termos deste Contrato, a Cointrade Crypto Exchange concede ao
Licenciado uma licença limitada, não exclusiva, não transferível e livre de royalties
(sem o direito de sublicenciar) para usar a API exclusivamente para o propósito dos
esforços de desenvolvimento interno do Licenciado para desenvolver aplicativos para
trabalhar em conjunto com os produtos Cointrade Crypto Exchange referenciados na
API e para os quais a API foi fornecida.
2.2. O Licenciado não terá direito de distribuir, licenciar (seja através de múltiplos
níveis) ou transferir a API para terceiros.
3. Outros Direitos e Limitações
3.1. Cópias. O Licenciado pode copiar a API somente conforme necessário para exercer
seus direitos aqui.
3.2. Sem engenharia reversa. O Licenciado não terá direitos sobre qualquer código-fonte
de qualquer software da API, exceto pelos direitos explícitos de usar o código-fonte

conforme fornecido pelo Licenciado. O Licenciado não pode fazer engenharia reversa,
descompilar, modificar, desmontar ou alterar a API ou qualquer parte dela ou reduzir a
API para forma perceptível pelo usuário, no todo ou em parte, exceto e somente na
medida em que tal atividade seja expressamente permitida por este Acordo ou leis
aplicáveis.
3.3. Software de terceiros. O Licenciado reconhece que a utilização efetiva da API pode
exigir o uso de uma ferramenta de desenvolvimento, compilador e outro software e
tecnologia de terceiros (“Software de Terceiros”). O Licenciado é o único responsável
por adquirir tal Software e Tecnologia de Terceiros e as licenças necessárias para o uso
do mesmo. A Cointrade Crypto Exchange não faz representação ou garantia sobre o
Software de Terceiros e não terá nenhuma obrigação ou responsabilidade com relação
ao Software de Terceiros.
3.4. Nenhum direito é concedido ao Licenciado para sublicenciar seus direitos. Todos os
direitos não concedidos expressamente são reservados pela Cointrade Crypto Exchange
e, exceto conforme expressamente previsto neste documento, nenhuma licença é
concedida pela Cointrade Crypto Exchange sob este Contrato diretamente, por
implicação, preclusão ou de outra forma, sob qualquer patente, direito autoral, segredo
comercial ou marca comercial ou outra propriedade intelectual direitos da Cointrade
Crypto Exchange. Nada neste documento será considerado como autorizando o
Licenciado a usar as marcas comerciais ou nomes comerciais da Cointrade Crypto
Exchange nos materiais de propaganda, marketing, promocionais, vendas ou materiais
relacionados do Licenciado. A Cointrade Crypto Exchange reserva todos os direitos
que não sejam expressamente concedidos neste Contrato.
3.5. Nenhuma afirmação pelo Licenciado. O Licenciado concorda em não reivindicar
quaisquer direitos de patente relacionados à API ou aplicativos desenvolvidos usando a
API contra a Cointrade Crypto Exchange, distribuidores da Cointrade Crypto
Exchange, clientes da Cointrade Crypto Exchange ou outros licenciados da API para
fazer, usar, vender, oferecer para venda ou importar quaisquer produtos ou tecnologia
desenvolvido usando a API.
4. Propriedade
4.1. Como entre a Cointrade Crypto Exchange e a Licenciada, a Cointrade Crypto
Exchange ou seus licenciadores deverão possuir e manter todos os direitos de
propriedade, incluindo todos os direitos de patentes, direitos autorais, segredos
comerciais, marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual na API e
quaisquer correções, correções de bugs, melhorias, atualizações, aprimoramentos, ou
modificações, e o Licenciado, por meio deste, irrevogavelmente transfere, transmite e
atribui à Cointrade Crypto Exchange todo o seu direito, título e interesse. A Cointrade
Crypto Exchange terá o direito exclusivo de requerer ou registrar quaisquer patentes,
direitos autorais e outras proteções proprietárias relacionadas a elas. O Licenciado
reconhece que a licença concedida sob este Contrato não fornece ao Titular da licença

título ou propriedade para a API, mas apenas um direito de uso limitado sob os termos e
condições deste Contrato.
5. Suporte
5.1. A Cointrade Crypto Exchange não fornecerá nenhum suporte para a API sob este
Contrato. Nada neste documento deve ser interpretado para exigir que a Cointrade
Crypto Exchange forneça consultas, serviços de suporte ou atualizações, correções de
erros ou modificações na API.
6. Confidencialidade
6.1. A API contém informações proprietárias valiosas e segredos comerciais da
Cointrade Crypto Exchange e de seus fornecedores que permanecem como propriedade
da Cointrade Crypto Exchange. Você deve proteger a confidencialidade e evitar a
divulgação e o uso não autorizado da API.
7. Sem garantia
7.1. A API e a Documentação são fornecidas "AS-IS"(como é) sem qualquer garantia.
Na extensão máxima permitida por lei, as garantias e recursos acima mencionados são
exclusivos e substituem todas as outras garantias, termos ou condições, expressas ou
implícitas, de fato ou por lei, estatutária ou outra, incluindo garantias, termos e
condições ou condições de comerciabilidade, adequação a uma finalidade específica,
qualidade satisfatória, correspondência com a descrição e não infração, todas
expressamente renunciadas.
7.2. Nenhum conselho ou informação, seja oral ou escrita, obtida por você da Cointrade
Crypto Exchange ou através da API, deve criar qualquer garantia não expressamente
declarada neste contrato. A Cointrade Crypto Exchange não garante que a API e a
Documentação sejam adequadas para o uso do licenciado, que a API ou a
Documentação estejam sem defeitos ou erros, que a operação seja ininterrupta ou que os
defeitos sejam corrigidos. Além disso, a Cointrade Crypto Exchange não garante os
resultados do uso da API e da Documentação.
8. Limitação de Responsabilidade
8.1. A COINTRADE CRYPTO EXCHANGE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR
QUAISQUER DANOS DE QUALQUER TIPO DECORRENTES DO USO OU DA
INCAPACIDADE DE USAR A API COM QUALQUER SOFTWARE DE
TERCEIROS, SEU CONTEÚDO OU FUNCIONALIDADE, INCLUINDO, SEM
LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE LUCROS OU RECEITAS DE EMPRESAS;
INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU PARADA DE TRABALHO; FALHA NO
COMPUTADOR OU MAU FUNCIONAMENTO; PERDA DE INFORMAÇÕES DE
NEGÓCIOS, DADOS OU USO DE DADOS; PERDA DE CREDIBILIDADE;
DANOS CAUSADOS POR OU RELACIONADOS A ERROS, OMISSÕES,
INTERRUPÇÕES, DEFEITOS, ATRASO NA OPERAÇÃO OU TRANSMISSÃO,

VÍRUS DE COMPUTADOR, FALTA DE CONEXÃO, ENCARGOS DE REDE E
TODOS OS OUTROS DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS,
INCIDENTAIS, EXEMPLARES OU CONSEQÜENCIAIS MESMO QUE A
COINTRADE CRYPTO EXCHANGE TENHA SIDO AVISADA DA
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM
A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU
CONSEQÜENCIAIS, PORTANTO, AS EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES ACIMA
PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ. NÃO OBSTANTE O ACIMA
MENCIONADO, A TOTAL RESPONSABILIDADE DA COINTRADE CRYPTO
EXCHANGE COM O LICENCIADO POR TODAS AS PERDAS, DANOS, CAUSAS
DE AÇÃO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀQUELAS BASEADAS EM
CONTRATO, ATO ILÍCITO OU DE OUTRA FORMA, DECORRENTES DE SEU
USO DO SOFTWARE E / OU IP NESTA PLATAFORMA, OU QUALQUER
OUTRO DISPOSTO DESTE ACORDO, NÃO DEVE EXCEDER O VALOR DE 100
USD. AS LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E ISENÇÕES PRECEDENTES APLICAMSE À EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL,
MESMO SE QUALQUER RECURSO FALHAR SEU PROPÓSITO ESSENCIAL.
9. Indenização
9.1. Você concorda em indenizar e isentar a Cointrade Crypto Exchange e suas
subsidiárias, afiliadas, oficiais, agentes, co-proprietários de marcas, clientes,
fornecedores ou outros parceiros, e funcionários, de qualquer perda, reclamação ou
demanda, incluindo honorários advocatícios razoáveis, feitos por terceiros devido a ou
decorrente do seu uso da API, sua conexão com a API ou sua violação do Contrato.
10. Isenção de Garantia
10.1. EXCETO SEPARADA EM UMA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA POR
ESCRITO, TODA A API FORNECIDA PELA COINTRADE CRYPTO EXCHANGE
É FORNECIDA “COMO ESTÁ” E NA FORMA “COMO DISPONÍVEL”, SEM
GARANTIAS DE QUALQUER TIPO DA COINTRADE CRYPTO EXCHANGE,
EXPRESSA OU IMPLÍCITA. NA MÁXIMA EXTENSÃO POSSÍVEL DE ACORDO
COM A LEI APLICÁVEL, A COINTRADE CRYPTO EXCHANGE RENUNCIA A
TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS,
INCLUINDO,
ENTRE
OUTRAS,
GARANTIAS
IMPLÍCITAS
DE
COMERCIABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA OU OBRA COMO
ESFORÇO,
ADEQUAÇÃO
A
UMA
FINALIDADE
ESPECÍFICA,
CONFIABILIDADE OU DISPONIBILIDADE, PRECISÃO, FALTA DE VÍRUS,
USO GRATUITO, NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS OU OUTRAS
VIOLAÇÕES DE DIREITOS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM
EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES DE GARANTIAS IMPLÍCITAS, PORTANTO AS
EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ.
NENHUM CONSELHO OU INFORMAÇÃO, SEJA ORAL OU ESCRITO, OBTIDO
POR VOCÊ DA COINTRADE CRYPTO EXCHANGE OU DE SUAS AFILIADAS,

SERÁ CONSIDERADO ALTERAR ESTA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
PELA COINTRADE CRYPTO EXCHANGE DA GARANTIA RELATIVA À API
OU AO CONTRATO, OU CRIAR QUALQUER GARANTIA DE QUALQUER TIPO
DA COINTRADE CRYPTO EXCHANGE.
10.2. A COINTRADE CRYPTO EXCHANGE REJEITA QUALQUER
RESPONSABILIDADE POR QUALQUER DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES OU
OUTRAS PRÁTICAS DE QUALQUER PROVEDOR DE API DE TERCEIROS. A
COINTRADE CRYPTO EXCHANGE RENUNCIA EXPRESSAMENTE A
QUALQUER GARANTIA A RESPEITO DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
SER CAPTURADAS POR QUALQUER PROVEDOR DA API DE TERCEIROS OU
A UTILIZAÇÃO A TAIS INFORMAÇÕES PESSOAIS PODEM SER COLOCADAS
POR ESTE FORNECEDOR DE API DE TERCEIROS.
11. Prazo e Rescisão
11.1. A data efetiva deste Contrato é o início do uso da API pelo Licenciado.
11.2. Este Contrato será rescindido automaticamente se você deixar de cumprir qualquer
um dos termos e condições deste Contrato e você será responsável perante a Cointrade
Crypto Exchange e seus fornecedores por danos ou prejuízos causados por sua não
conformidade. A tolerância por parte da Cointrade Crypto Exchange de uma violação
ou inadimplência específica não constituirá a renúncia de qualquer violação ou
inadimplemento subseqüente.
11.3. Qualquer uma das partes terá o direito de rescindir o Contrato, mediante aviso
prévio de trinta (30) dias à outra parte.
11.4. Mediante a rescisão deste Contrato, o Licenciado parará imediatamente de usar o
Kit de Desenvolvimento de APIs, e o Licenciado concorda em destruir todas as
adaptações ou cópias da API e da Documentação ou devolvê-las ao Cointrade Crypto
Exchange após o término desta Licença.
11.5. A Cointrade Crypto Exchange terá o direito de auditar o seu uso da API em
conjunto com este Contrato, e você fornecerá assistência razoável para essa finalidade.
11.6. Os direitos da Cointrade Crypto Exchange e suas obrigações contidas neste
Contrato sobrevivem a qualquer expiração ou rescisão deste Contrato.
12. Diversos.
12.1. Cessão. O Licenciado não pode ceder este Contrato ou qualquer interesse ou
direito aqui concedido a terceiros sem o consentimento prévio por escrito da Cointrade
Crypto Exchange. Uma mudança de controle ou reorganização do Licenciado de acordo
com uma fusão, venda de ativos ou ações será considerada como uma cessão sob este
Contrato. Este Contrato será rescindido imediatamente após a ocorrência de qualquer
atribuição proibida.

12.2. Renúncia. Nenhuma falha de qualquer uma das partes em exercer ou executar
quaisquer dos seus direitos sob este Contrato agirá como uma renúncia de tais direitos e
nenhuma aceitação a uma violação em uma situação específica será considerada como
uma renúncia de qualquer outra violação ou violação subsequente.
12.3. Disposição em contrario. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada
inválida ou inexequível, essa disposição será aplicada na máxima extensão possível e as
outras disposições deste Contrato permanecerão em vigor.
12.4. Total acordo. Este Contrato representa o contrato completo relativo à API e as
alterações orais são nulas. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada
inexequível, tal disposição será reformada apenas na medida necessária para torná-la
executável.
12.5. Ao instalar, copiar ou usar esta API, você reconhece que leu, entendeu e concorda
em estar vinculado aos termos e condições indicados acima.

