TERMO DE USO
O acesso aos
ao nossos
nosso sistemas
sistema representa a aceitação expressa dos termos de uso abaixo descritos.
O visitante poderá usar este site apenas para finalidades lícitas. Este espaço não poderá ser utilizado para enviar,
distribuir ou divulgar conteúdos ou informação de caráter difamatório, obsceno ou ilícito, inclusive informações de
propriedade exclusiva pertencentes a outras pessoas ou empresas, bem como marcas registradas ou informações
protegidas por direitos autorais, sem a expressa autorização do detentor desses direitos.
Nossa empresa tem o compromisso em manter a atualidade, autenticidade e qualidade
qualidade das informações do site, porém
nossa equipe não se responsabiliza por eventuais falhas nos serviços que não tenham origem do próprio sistema.
O usuário não deve ter como pressuposto que tais serviços e informações são isentos de erros ou serão adequados aos
seus objetivos pessoais.
Poderá haver alteração das condições de uso ou preços dos serviços e produtos oferecidos no site quando assim for
pertinente e o mesmo será informado via e-mail
e
do usuário cadastrado.
cadastrado
O acesso ao nosso site é gratuito, no entanto
enta
oss serviços contratados têm seus valores definidos, quando da
contratação
contratação.
Nossos programadores poderão a qualquer momento por motivos e critérios próprios, modi
modificar
ficar ou desativar o site,
assim como limitar, cancelar ou suspender o acesso de quem não respeitar as políticas e termos aqui descritos.
Os arquivos, informações, imagens e gráficos publicados neste site podem conter algum tipo de imprecisão técnica ou
mínimo
nimo de erro por motivos de arredondamentos e pela dificuldade nos controles
controles informatizados, onde constam de
milhões de linhas de programação
programação.
Nossa empresa não é responsável pela violação de direitos autorais,
autorais decorrente de informações, layouts,
layouts templates e
links utilizados pelos usuários, comprometendo
comprometendo-se
se a retirá-los
retirá los do ar assim que notificado da infração.
Qualquer material, informações, layout dos clientes compartilhados,
compartilhados, são consideradas informações confidenciais e não
n
serão
rão utilizadas para outros fins, como divulgação do próprio sistema ou para terceiros.
Os sites e associações
associações com possíveis links não estão sobre o nosso controle, tanto em relação às informações contidas
nele, quanto na questão do seu direcionamento, podendo ser retirado do sistema a qualquer momento.
Os documentos, conteúdos e criações contidos neste site pertencem aos seus responsáveis. A autoria dos conteúdos,
material e imagens exibidos é protegida por leis nacionais e internacionais. Não podem ser copiados, reproduzidos,
modificados, publicados, atualizados, postados, transmitidos ou distribuídos de qualquer
qualquer maneira sem autorização
prévia e por escrito dos responsáveis pelo site.
As imagens inclusas nesse site são aqui incorporadas apenas para fins de visualização, e, salvo autorização expressa por
escrito, não podem ser salvas ou baixadas por download.
As marcas registradas do nosso site só podem ser usadas publicamente com autorização expressa. O uso destas marcas
registradas em algum modo de comunicação deve ser adequadamente informado. Por fim, o acesso aos
ao sistemas
sistema
representa a aceitação
aceitação expressa e irrestrita dos termos de uso acima descritos.

