
Termos e Condições de Uso

1. Introdução

Este documento relaciona os termos e condições de uso que devem ser observados

pela  TI  Métricas  Serviços  Ltda.  e  pelos  usuários  (conforme  definição  abaixo)  na

utilização do site (conforme definição abaixo). 

2. Definições

a) EMPRESA – TI Métricas Serviços Ltda.

b) Marca - Quaisquer sinais distintivos de titularidade da e/ou licenciados à EMPRESA,

que  sejam  utilizados  na  identificação  do  Site,  de  seu  conteúdo  ou  de  serviço

prestado pela EMPRESA.

c) Propriedade Intelectual da EMPRESA - Todos os bens de propriedade intelectual de

titularidade  da  EMPRESA,  de  qualquer  empresa  pertencente  a  seu  grupo

econômico,  ou,  ainda,  de  terceiro,  cujo  uso  seja  licenciado  e/ou  autorizado  à

EMPRESA,  incluindo  mas  não  se  limitando  a  Marcas,  patentes,  invenções  ou

modelos  de  utilidade,  desenhos  industriais,  know-how,  segredos  de  negócio,

ilustrações, fotografias e/ou conteúdos de qualquer tela do Site ou quaisquer obras

intelectuais  ou  outros  conteúdos  que  estejam  inseridos  em  qualquer  obra

intelectual ou qualquer bem protegido por direitos de propriedade intelectual.

d) Site - O website de propriedade, mantido e operado pela EMPRESA, hospedado no

domínio [metricas.com.br] e todas as páginas nele compreendidas.

e) Usuário – Qualquer pessoa que acesse o site.

3. Da oferta de serviços

A  EMPRESA  não  disponibiliza  em  seu  site  nenhum  serviço  realizado  por  meios

computacionais, não havendo registro de usuários ou registro de conexão nos termos

da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

4. Links para outros websites

O Site pode conter links para sites de terceiros, os quais são inseridos apenas para

conveniência  do  Usuário.  A  inclusão  de  tais  links  não  implica  qualquer  vínculo,

monitoramento  ou  responsabilidade  da  EMPRESA  sobre  os  sites,  respectivos

conteúdos ou titulares. O acesso aos sites vinculados a tais links não é regido por esses

Termos e Condições de Uso. A EMPRESA recomenda que o Usuário consulte os termos

e condições de uso estabelecidos por cada site vinculado aos links inseridos no Site. A

EMPRESA  não  será  responsável,  direta  ou  indiretamente,  por  quaisquer  danos  ou

prejuízos  causados ou relacionados à utilização de qualquer informação,  conteúdo,

bens ou serviços disponibilizados no Site ou em qualquer site de terceiros acessado por

meio dos links disponibilizados no Site.

5. Aplicações de Internet ou vírus de computador   

Em  virtude  de  dificuldades  técnicas,  aplicações  de  Internet  ou  problemas  de

transmissão,  é  possível  ocorrer  cópias  inexatas  ou  incompletas  das  informações

contidas no Site. Vírus de computador ou outros programas danosos também poderão

ser baixados inadvertidamente do Site. A EMPRESA não será responsável por qualquer

aplicação, vírus de computador ou outros arquivos danosos ou invasivos ou programas

que  possam  prejudicar  ou  afetar  a  utilização  do  computador  ou  outro  bem  dos



Usuários devido ao acesso, utilização ou navegação no Site, ou ainda pelo download de

qualquer  material  nele  contido,  sendo  recomendada  a  instalação  de  aplicativos

antivírus ou protetores adequados.   

6. Direitos de Propriedade Intelectual   

a) Marcas. O Usuário não está autorizado a utilizar, sob qualquer forma ou pretexto,

as  Marcas,  suas  reproduções  parciais  ou  integrais  ou  ainda  suas  imitações,

independentemente da destinação de tal  uso. O Usuário compromete-se a não

contestar  a  validade  de  qualquer  Marca  ou  de  qualquer  outro  sinal  distintivo

depositado  ou  registrado  pela  EMPRESA  ou  por  quaisquer  empresas  a  ela

vinculadas, sob qualquer forma, no Brasil ou no exterior. O Usuário compromete-se

a se abster de fazer qualquer uso das Marcas ou de suas variações (incluindo erros

de ortografia ou variações fonéticas) como nome de domínio ou parte de nome de

domínio ou em qualquer nome de empresa, de qualquer tipo ou natureza, sob

qualquer meio ou forma, inclusive por meio da criação de nomes de domínio ou e-

mails. Todas as outras marcas, nomes de produtos, ou nomes de companhias que

aparecem no site são de propriedade exclusiva de seus respectivos titulares. 

b) Propriedade do conteúdo. Todo o conteúdo do Site - incluindo o nome de domínio

[metricas.com.br],  programas,  bases  de  dados,  arquivos,  textos,  fotos,  layouts,

cabeçalhos e demais elementos - foi criado, desenvolvido ou cedido à EMPRESA, é

de propriedade da EMPRESA ou a ela licenciado e encontra-se protegido pelas leis

brasileiras  e  tratados  internacionais  que  versam  sobre  direitos  de  propriedade

intelectual. 

c) Proibição  de  utilização.  O  Usuário,  ao  acessar  o  Site,  atesta  que  respeitará  a

existência e a extensão dos direitos de Propriedade Intelectual da EMPRESA, bem

como de todos os direitos de terceiros que sejam usados, a qualquer título, no Site

ou que venham a ser disponibilizados no Site. O acesso ao Site e a sua regular

utilização pelo Usuário não lhe confere qualquer direito ou prerrogativa sobre o

qualquer  Propriedade  Intelectual,  Marca  ou  outro  conteúdo  nele  inserido.  É

vedada  a  utilização,  exploração,  imitação,  reprodução,  integral  ou  parcial,  de

qualquer  conteúdo  sem  a  autorização  prévia  e  por  escrito  da  EMPRESA.  É

igualmente  vedada  a  criação  de  quaisquer  obras  derivadas  de  qualquer

Propriedade Intelectual  da EMPRESA sem a autorização prévia e por escrito da

EMPRESA. É expressamente proibido ao Usuário reproduzir, distribuir, modificar,

exibir  e  criar  trabalhos  derivados  ou  qualquer  outra  forma  de  utilização  de

qualquer Propriedade Intelectual  ou outro conteúdo deste Site e  dos materiais

veiculados  no  ou  pelo  Site.  O  Usuário  que  violar  as  proibições  contidas  na

legislação sobre propriedade intelectual e nestes Termos e Condições de Uso serão

responsabilizados,  civil  e  criminalmente,  pelas  infrações cometidas.  A EMPRESA

não concede nenhuma autorização relacionada ao conteúdo do Site para qualquer

fim. O Usuário assume toda e qualquer responsabilidade pela utilização indevida

de qualquer Propriedade Intelectual ou Marcas da EMPRESA ou de terceiros, tanto

de caráter civil quanto criminal.

7. Atualização deste documento

A  EMPRESA  poderá  unilateralmente  revisar,  aprimorar,  modificar  e/ou  atualizar,  a

qualquer  momento,  qualquer  cláusula  ou  disposição  contidas  nestes  Termos  e

Condições de Uso.



8. Lei aplicável e Foro de Eleição

O  Site  é  controlado,  operado  e  administrado  pela  EMPRESA  na  cidade  do  Rio  de

Janeiro,  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  Brasil,  podendo  ser  acessado  por  qualquer

dispositivo conectado à Internet,  independentemente de sua localização geográfica.

Em vista das diferenças que podem existir entre as legislações locais e nacionais, ao

acessar o Site, o Usuário concorda que a legislação aplicável para fins destes Termos e

Condições de Uso será aquela vigente na República Federativa do Brasil. A EMPRESA e

o Usuário concordam que o Foro Central da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, RJ,

Brasil, será o único competente para dirimir qualquer questão ou controvérsia oriunda

ou resultante do uso do Site, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, ou venha a ser.     

 


