Termos e Condições
Bem-vindo aos sites da Internet de Allgoo Desenvolvimento de Software Ltda. e suas
afiliadas ("Allgoo"). Por favor, leia nossos Termos e Condições de Utilização do Website
("Termos e Condições") cuidadosamente antes de usar o nosso site. Estes Termos e
Condições estabelecem os termos e condições juridicamente vinculativas que regem o
seu acesso e uso deste website (o "Site") e seu conteúdo (coletivamente, o
"Conteúdo"). Ao utilizar o Site, você aceita estes Termos e Condições e nossa Política
de Privacidade, bem como das Notas Legais que fazem parte integrante destes
Termos. Se você não concorda com estes Termos e Condições por qualquer razão, por
favor não use este Site.
Estes Termos e Condições poderão ser atualizados por nós a qualquer momento. Seu
uso continuado do Site após tais modificações constitui sua aceitação desses Termos e
Condições modificados.
Usos Permitidos do nosso site e conteúdo
Todo o Conteúdo em nosso site é a propriedade intelectual de Allgoo ou outras partes,
e é protegido por direitos autorais e outras leis de propriedade intelectual. Listamos
abaixo os usos permitidos do nosso conteúdo pelos visitantes do site Internet.
Reservamo-nos o direito de alterar os nossos usos permitidos a qualquer momento.
Você pode copiar e imprimir páginas individuais do nosso site. No entanto, você não
pode extrair, copiar ou fazer download de uma grande parte do conteúdo, como por
um robot, webcrawler, raspador, aranha ou outro dispositivo que "colhe" partes do
Site. Todas as cópias de nossas páginas do site não devem remover quaisquer direitos
autorais, marcas comerciais ou outros avisos de propriedade ou de outras lendas. Você
não pode alterar ou modificar o conteúdo em suas cópias.
Você pode usar e imprimir cópias mínimas de nosso conteúdo exclusivamente para
fins pessoais, não comerciais. A menos que você receber a nossa autorização com
antecedência, você não pode fazer mais do que cópias mínimas de nosso conteúdo,
explorar qualquer do nosso conteúdo comercialmente, encaminhá-lo como uma
distribuição em massa, ou colocá-lo em outro site.
Submissões
Congratulamo-nos com quaisquer perguntas, comentários ou outros conteúdos que
você escolher para enviar para nós através do Site (incluindo através de links de email). Para evitar quaisquer mal-entendidos, por favor, esteja ciente de que temos o
direito de (e para permitir que outros) usar, copiar e distribuir quaisquer perguntas,
comentários ou outro conteúdo que você enviar para nós, sem compensar ou notificálo.
Enquanto fazemos esforços razoáveis para garantir que o site é seguro, não é possível
garantir a segurança do Site. As comunicações eletrônicas podem ser interceptadas

por terceiros e, consequentemente, as transmissões de e para este site podem não ser
seguros. Comunicações para Allgoo, especialmente aqueles que contêm informações
confidenciais podem ser enviadas por correio para o destinatário no endereço
comercial apropriado contido neste Site.
Usos proibidos de nosso site e conteúdo
Allgoo tem o direito (mas não a obrigação) de monitorar este site por qualquer
conduta não autorizada ou censurável e que tomem todas as medidas adequadas em
resposta, sem aviso prévio.
Você não pode conectar-se a este Site ou exibir este site como "enquadrada" dentro
de outro site. Você não pode (e não podem encorajar outros a) violar qualquer lei,
regulamento, regra ou a propriedade intelectual, privacidade ou publicidade, ou
direitos contratuais dos outros, ou tentar violar a segurança do Site ou usar ou obter
acesso às identidades, informações ou computadores dos outros, através deste site.
Você não pode: enviar através deste site quaisquer materiais ou comunicações que
sejam ilegais ou difamatório, indecente, ofensivo, ou de outra forma no nosso
exclusivo critério; transmitir qualquer vírus, worm, bomba relógio ou interferência
sistema semelhante ou corruptant através deste Site; ou usar este site para exercer
qualquer outra conduta on-line não autorizado ou indesejado.
Reservamo-nos o direito de alterar ou complementar as nossas políticas como aos
usos proibidos a qualquer momento.
Você concorda em indenizar e isentar Allgoo e suas afiliadas e seus funcionários,
agentes e representantes de todas e quaisquer responsabilidades, danos, perdas,
reclamações, despesas e honorários decorrentes de sua violação de nossas políticas do
site.
Nenhuma oferta Ou Consultoria Ou Assessoria
O conteúdo é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de
venda ou compra de quaisquer valores mobiliários e não pode ser utilizado ou
invocado em relação a qualquer oferta ou venda de valores mobiliários.
A Allgoo não está utilizando o site para fornecer investimento ou outros conselhos, e
nada no Site deve ser considerada uma recomendação para que você comprar, vender
ou manter qualquer título ou outro investimento ou que você exercer qualquer estilo
de investimento ou estratégia. Se você gostaria de investimentos, contábil, fiscal ou
jurídico, você deve consultar com os seus próprios assessores com relação às suas
circunstâncias e necessidades individuais.
Marcas Registradas
ALLGOO®, ALLGOO SOFTWARES®, ALLGOO FINANCIAL ANALYTICS & A.I.®, e algumas
outras marcas exibidas neste site são marcas comerciais e marcas de serviço da Allgoo.
Você não pode usar qualquer das marcas comerciais da Allgoo, nomes comerciais ou
marcas de serviço de qualquer maneira que cria a impressão de que tais nomes e

marcas pertencem ou estão associados com você ou suas filiais ou são usados com o
consentimento do Allgoo. Todas as outras marcas comerciais ou marcas de serviço no
Site que não são detidas pela Allgoo são propriedade dos seus respectivos
proprietários.
Links para outros sites
Este Site pode conter links para, ou pode ser ligada a partir de, outros sites que não
são mantidos por nós. A Allgoo não endossa, ter qualquer responsabilidade ou faz
quaisquer representações sobre qualquer outro, sites, incluindo os seus produtos e
serviços, conteúdo, comunicação e políticas de uso do site. A Allgoo renuncia
expressamente qualquer responsabilidade por seu acesso ou uso de tais outros sites.
Limitações de Responsabilidade
Você reconhece e aceita que: (1) Não obstante os esforços razoáveis da Allgoo para
evitar problemas tecnológicos, o site pode não estar disponível, podem não funcionar
corretamente ou pode ter ou causar problemas tecnológicos (incluindo, sem limitação,
mau funcionamento do computador, falha de desempenho , atrasos, interrupções,
defeitos, erros, worms ou vírus) de vez em quando; e (2) não obstante as precauções
de segurança razoáveis que a Allgoo ou seu representante pode tomar, a Allgoo ou seu
representante não pode, e não garante que o site estará livre de problemas de
segurança (incluindo, sem limitação, a interceptação não autorizada de dados ou
comunicações ).
Informações sobre o Site só fala a partir da data indicada. Enquanto fazemos esforços
razoáveis para fornecer informações precisas, às vezes nós não podemos prontamente
atualizar ou corrigir o Site mesmo que estejamos conscientes de que é imprecisa,
desatualizada ou impróprio.
A Allgoo não será responsável por quaisquer danos ou ferimentos, incluindo mas não
se limitando a, danos especiais ou consequentes, que resultam da utilização do (ou da
impossibilidade de utilização) deste site e seu conteúdo, ou um site ligado a este site,
incluindo qualquer danos ou ferimentos causados por qualquer falha de desempenho,
erro, omissão, interrupção, defeito, atraso na operação, vírus de computador, falha na
linha, ou outro mau funcionamento do computador, ou a partir de qualquer ação que
você tomar ou decisão que você faz na dependência de qualquer informação contida
no Site.
Aviso Legal
ESTE SITE É FORNECIDO POR ALLGOO "COMO ESTÁ" E "COMO DISPONÍVEL". A Allgoo
não faz e renuncia a quaisquer garantias expressas ou implícitas, representações ou
endossos que seja, incluindo mas não limitado a, garantias implícitas de
comercialização, adequação a uma finalidade específica, ou garantias de título ou não
infração, quanto à operação de este site ou a informação incluída neste site. ALLGOO
NÃO GARANTE QUE AS INFORMAÇÕES DESTE SITE É PRECISA, de confiança ou
CORRETAS, QUE ESTE SITE ESTARÁ DISPONÍVEL EM QUALQUER MOMENTO OU LOCAL

PARTICULAR OU QUE ESTE SITE ESTÁ LIVRE DE VÍRUS OU DE OUTROS ELEMENTOS
NOCIVOS.
Uso Internacional
A Allgoo não faz nenhuma reivindicação que este site é apropriado ou legal para o uso
ou o acesso fora do Brasil. É proibido o acesso a este Site de países ou territórios onde
esse acesso é ilegal. Se você acessar este Site de fora do Brasil, você o faz por sua
própria conta e risco. Você é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis,
regras e regulamentos locais relativas à conduta on-line e acesso ao site.
Lei Aplicável / Foro
Estes Termos e Condições são regidos pela lei do Brasil. Se temos uma disputa em
relação a esta política ou seu uso do nosso site, você concorda que deve ser resolvido
exclusivamente nos tribunais estaduais ou federais localizados em ou perto de São
José dos Campos, São Paulo, Brasil.
Use Senha, Segurança e Notificação
Se você recebeu uma senha para acessar o site, você reconhece e concorda que nós
concedemos acesso limitado para arquivos específicos referentes a Allgoo, e você
concorda em não tentar acessar arquivos que não sejam as Informações aprovadas.
Você concorda que você é responsável por todas as atividades que ocorrem em
conexão com ou resultantes do uso de sua senha. Assim, você concorda em tomar
todas as medidas razoáveis para proteger a confidencialidade de sua senha e não
permitir que qualquer outra pessoa utilize sua senha ou acessar o site. Você concorda
em notificar imediatamente a Allgoo se você se tornar ciente de qualquer divulgação,
perda, roubo ou uso não autorizado de sua senha.
Se você não tiver recebido uma senha para acessar o site, você concorda em não
tentar acessar arquivos no site.
Término
A Allgoo poderá rescindir seu acesso a este site por qualquer motivo, sem aviso prévio.
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