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1.Oferta de Produtos e Serviços
○ Produtos/Serviços podem ser oferecidos tanto por pessoas
físicas quanto jurídicas.
○ Produtos de pessoas físicas precisam ser de uso pessoal,
não tendo sido adquiridos ou produzidos com o objetivo
principal de venda ou revenda.
○ O processo de análise do produto/serviço ofertar pode
requisitar informações como nota fiscal e/ou autorização
para venda/prestação de serviço, assim como cartão de
pessoa jurídica. Deve-se observar que esses dados
normalmente não são requisitados ficando sempre de
responsabilidade da pessoa que efetuou a postagem os
dados informados na oferta.
○ Serviços oferecidos devem seguir os regulamentos e leis
aplicáveis. Incluindo regramentos de órgãos de classe. O
responsável pela criação da oferta é completamente
responsável pelos serviços que oferecer.
○ É proibido qualquer produto ou serviço que não esteja de
acordo com a lei vigente podendo acarretar em sanções
legais.

2.Ofertas Repetidas
○ Publicação de ofertas é ilimitada e pode ser feita a cada 3
horas.
○ Se detectado duplicidade de ofertas sanções administrativas
podem ocorrer como por exemplo banimento permanente ou
temporário para criação de ofertas.
○ Fica a critério da equipe do MinhaOferta detectar
duplicidades e aplicar sanções administrativas de acordo
com o decidido pela equipe.

3. Conteúdo das Ofertas
○ Ofertas relacionadas a pornografia
○ Qualquer conteúdo que seja considerado atrelado a
violência, bullying, preconceito podendo implicar em
sanções legais e banimento permanente.
○ Qualquer conteúdo que não esteja de acordo com a
legislação vigente, podendo implicar em sanções legais e
banimento permanente.
○ É proibido publicar conteúdo de autoria de terceiros, e ou
marcas as quais não se tenha autorização. Sanções
administrativas e legais podem ser tomadas.

4. Propagandas
○ É totalmente proibido propaganda política ou com qualquer
tipo de relação a política. Serão aplicadas sanções
administrativas como banimento permanente.

5. Imagens
○ Imagens seguem as regras citadas na seção 3. Conteúdo
das Ofertas.
○ Imagens precisam ser relevantes a oferta feita.

6.Outras regras
○ Fica a cargo do MinhaOferta remover, alterar ou publicar
novamente ofertas independente da razão.
○ É proibido remover um anúncio e postá-lo novamente com
objetivo de aparecer em cima da listagem de ofertas.
○ A equipe do MinhaOferta pode fazer alterações nas regras
em qualquer momento, sem aviso prévio. Em caso de
dúvidas basta nos consultar por meio do e-mail
contato@minhaoferta.com.br

