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Seja bem-vindo ao nosso website (“Site”). Este Site é controlado e operado por AVS CLOUD 
SERVICOS DE INFORMATICA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
20.266.548/0001-95, localizada na Avenida Ordem e Progresso nº 157, sala 710, Várzea da Barra 
Funda, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01141-030. 

Leia atentamente os termos e condições de uso abaixo (“Termos de Uso”). Caso não concorde, não 
acesse o nosso Site ou contrate nossos Serviços. Seu acesso e utilização representa sua aceitação 
integral e incondicional aos Termos de Uso. A Política de Privacidade e a Política de Cookies 
integram o presente Termos de Uso. 

Para fins destes Termos de Uso, “Usuários” são todas as pessoas que de qualquer forma interagem, 
acessam ou utilizam o Site ou os Serviços da AVScloud. 

1. SOBRE O SITE 

Esse Site pode apresentar informações, textos, dados, imagens, fotografias, vídeos, sons, 
ilustrações, nome, logos, marcas e informações diversas sobre a AVScloud e seus clientes. Salvo 
disposição expressa em contrário, as Informações não se destinam a, nem constituem, serviços ou 
recomendações legais, contábeis, comerciais, financeiras, tributárias ou afins. As Informações são 
fornecidas apenas com o intuito informativo e não deverão ser consideradas como opiniões ou 
pareceres legais aplicáveis para determinada situação. Se você precisar de recomendações ou 
serviços sobre um assunto específico, entre em contato conosco diretamente, usando os nossos 
contatos indicados em Contato.  

2. WEBSITES DE TERCEIROS 

A AVScloud poderá fornecer links para outros websites da internet ou outros recursos. Assim, estes 
links serão disponibilizados como uma conveniência ao Usuário e, como a AVScloud não tem 
controle sobre tais websites ou recursos externos, o Usuário reconhece e concorda que a AVScloud 
não é responsável pela disponibilidade desses e não endossa ou se responsabiliza por qualquer 
conteúdo, propaganda, produtos, serviços ou outros materiais contidos ou disponibilizados por 
meio de tais websites ou recursos. O Usuário expressamente reconhece e concorda que a 
AVScloud não será responsável, direta ou indiretamente, por quaisquer perdas e danos que sejam 
efetiva ou alegadamente causados por, ou em conexão, pela confiança depositada em tais 
Informações, bens e serviços disponíveis no ou através de tais websites de terceiros. 

3. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

A AVScloud é detentora dos direitos autorais de toda a informação disponibilizada no Site, bem 
como de todos os direitos de propriedade intelectual e direitos conexos, incluindo, mas não se 
limitando a direitos sobre o banco de dados, marcas, pedidos de registro etc. Exceto se o Usuário 
tiver a permissão expressa e por escrito da AVScloud, O Usuário não deverá utilizar o nome, marca 
ou logotipo pertencente a AVScloud. O Usuário tem permissão para fazer o download, imprimir, 
armazenar temporariamente, recuperar e exibir as Informações do Site na tela do computador ou 
dispositivo móvel, imprimir páginas (mas não copiar) e armazenar essas páginas em formato 
eletrônico no computador ou dispositivo móvel para uso pessoal ou para uso interno em sua 
organização. 

O Usuário não tem permissão (exceto quando receber permissão expressa) para adaptar ou 
modificar as Informações neste Site ou qualquer parte dele e as Informações ou qualquer parte 
delas não podem ser copiadas, reproduzidas, republicadas, baixadas, postadas ou transmitidas de 



TERMOS DE USO 

 

 
 

qualquer outra forma a terceiros para ganhos comerciais. Nenhuma disposição será interpretada 
como concessão aos Usuários de qualquer direito, título ou interesse em qualquer propriedade 
intelectual da AVScloud.  

4. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

A AVScloud não fornece qualquer garantia com relação ao conteúdo e serviços disponibilizados 
no Site. Sem qualquer limitação, todo o conteúdo e funcionalidades do Site são disponibilizados 
sem garantias de qualquer espécie, sejam expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, 
garantias de adequação para um objetivo em particular. A AVScloud não é e nem será responsável 
(A) pela qualidade da conexão do computador e/ou dispositivo móvel do Usuário à internet em 
qualquer circunstância, (B) pela disponibilidade ou não  dos serviços de acesso à internet 
prestados por terceiros (C) pela impossibilidade de utilização de quaisquer informação ou serviços 
acima mencionados em razão da incompatibilidade da configuração técnica do computador e/ou 
dispositivo móvel dos Usuários, (D) por quaisquer danos sofridos pelos Usuários em razão da 
utilização do aplicativo, e (E) pela reparação de danos de qualquer natureza causados pela quebra 
de privacidade e segurança de dados dos Usuários durante a conexão de seu dispositivo móvel à 
internet através de terceiros. 

5. ALTERAÇÕES AOS TERMOS DE USO 

A AVScloud se reserva ao direito de alterar qualquer parte do Site, das Informações ou dos 
presentes Termos de Uso. Caso estes Termos de Uso sejam alterados, a AVScloud publicará 
detalhes das alterações no Site. Ao continuar a usar o Site, você concorda em estar vinculado aos 
Termos de Uso conforme alterados. 

6. DISPOSIÇÕES ILEGAIS, INVÁLIDAS OU INEXEQUÍVEIS 

Se estes Termos de Uso ou qualquer parte deles forem considerados ilegais, inválidos ou 
inexequíveis sob as leis de qualquer estado ou país em que estes Termos de Uso se destinem a 
ser efetivos, então, na medida em que as disposições sejam ilegais, inválidas ou inexequíveis, tais 
disposições devem ser tratadas como apartadas e excluídas destes Termos de Uso e as demais 
disposições destes Termos de Uso devem ser mantidas, permanecer em pleno vigor e efeito e 
continuar a ser vinculativa e exequível nesse estado ou país. 

LEI APLICÁVEL Esses Termos de Uso estão sujeitos a lei brasileira e jurisdição dos tribunais 
brasileiros. 

7. ATUALIZAÇÕES NOS TERMOS DE USO 

Como estamos sempre buscando melhorar os nossos serviços e a forma como operamos, estes 
Termos de Uso podem passar por atualizações para refletir as melhorias realizadas. Desta forma, 
recomendamos a visita periódica desta página para que você tenha conhecimento sobre as 
atualizações realizadas. Caso tenha alguma pergunta acerca dos Termos de Uso, por favor 
contate-nos por meio do e-mail: contato@avscloud.com.br. 

Última atualização: 15 de janeiro de 2021. 
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