

TERMOSDEUSO 
IntelivinoBusiness 

EstestermosdeusodeSoftwareeServiços("TERMOSDEUSO")trazemdireitosedeveresdaspartes quando
há a contratação da plataforma Intelivino Business. As partes são o usuário pessoa física ou jurídica (o
“USUÁRIO”)eaIntelivinoTecnologiaeInformaçãoLtda.,empresaestabelecidanacidadedoRiodeJaneiro–
RJ,naLadeiradaGlória,26–Glória–RiodeJaneiro,RJ–CEP:22.211-120,inscritanoCNPJdoMinistérioda
Fazenda sob nº. 34.881.389/0001-43, (a “LICENCIANTE”) para uso de plataforma tecnológica Intelivino
Business (“SOFTWARE”) explorado pela LICENCIANTE, que incluem sistemas, aplicativos,sitesequalquer
serviço prestado pela LICENCIANTE, pelo prazo em que utilizá-lo. Ao utilizar o SOFTWARE, o USUÁRIO
concorda e aceita os termos e condições deste Contrato. Caso não concorde, não use o SOFTWARE e os
SERVIÇOSdaLICENCIANTE 

A utilização de todo e qualquer serviço prestado pela LICENCIANTE para uso do SOFTWARE está
condicionadaaoaceitedestesTERMOSDEUSOnasuatotalidade. 

1-DECLARAÇÃODEVONTADE 

OUSUÁRIOdeclaraterlido,compreendidoeaceitotodosostermosecondiçõesdestesTERMOSDEUSO,e
declara, ainda, ter ciência dos direitos e obrigações nele contido, constituindo este instrumento o acordo
completoentreaspartes. 

Declara,ainda,quepossuicapacidadelegalparaconcordarevincular-seàsobrigaçõesaquiprevistas. 

2-LICENÇADEUSODOSOFTWARE 

I.OSOFTWAREéumaplataformaqueofereceumconjuntodetecnologiasdisponibilizadaspelaLICENCIANTE
taiscomowebsites,aplicativosequalqueroutrasoluçãodigitalqueaLICENCIANTEvenhaadesenvolvere/ou
disponibilizar ao público. O USUÁRIOaocontratar,deveráobservaroANEXOIqueconstituiparteintegrante
destesTermosdeUsoedescrevemasfuncionalidadesecondiçõesespecíficasdoSOFTWARE 

II. A LICENCIANTE,queéproprietáriaelegítimapossuidora dodireitodeusosobreoSOFTWARE,licencia,
enquantovigerestesTERMOSDEUSO,aoUSUÁRIOodireitodeusonãoexclusivo,intransferívelaterceiros,
sobqualquerformaoucondição.AoutilizaroSOFTWARE,mesmoqueparcialouatítulodeteste,oUSUÁRIO
estarávinculadoaostermosdestesTERMOSDEUSO,concordandocomosmesmos.Emcasodediscordância
dostermosaquiapresentados,autilizaçãodoSOFTWAREdeveserimediatamenteinterrompida. 

III. Sujeito aos termos e condições dopresenteinstrumento,EstesTERMOSDEUSOconcedeaoUSUÁRIO
umalicençarevogável,nãoexclusivaeintransferívelparausaroSOFTWARE.OUSUÁRIOnãopoderáutilizar
enempermitirousodoSOFTWAREparaoutrafinalidadequenãosejaousointerno.Estalicençanãoimplica
na capacidade de acessar outros softwares além daqueles originalmente localizados no SOFTWARE. Em
nenhumahipóteseoUSUÁRIOteráacessoaocódigofontedoSOFTWAREoralicenciado,porestesetratarde
propriedadeintelectualdaLICENCIANTE. 

IV. A licença atribuída a estes TERMOS DE USO restringe-se na utilização do SOFTWARE nos limites
necessários para a prestação do serviço pela LICENCIANTE. O USUÁRIO não adquire, pelo presente
instrumento, nenhum direito de propriedade intelectual ou outros direitos exclusivos, incluindo patentes,
desenhos,marcas,direitosautoraisoudireitossobreinformaçõesconfidenciaisousegredosdenegócio,sobre
ou relacionados ao SOFTWARE ou nenhuma parte dele. O USUÁRIO também não adquire nenhum direito
sobre ou relacionado ao SOFTWARE ou qualquer componente dele, além dos direitos expressamente
licenciadosaomesmosobopresenteTERMOSDEUSOouemqualqueroutrocontratomutuamenteacordado
porescritoqueoUSUÁRIOpossatercelebradocomaLICENCIANTE.Quaisquerdireitosnãoexpressamente
concedidossobopresenteinstrumentosãoreservados. 







3-DOPRAZOERESCISÃO 

I.OpresenteTERMOSDEUSOentraemvigornadatadeseuaceitepeloUSUÁRIO. 

II.Oprazodelicenciamentovigorarápeloprazoindeterminado,porémpoderáserrescindidoaqualquertempo,
porqualquerdaspartes,desdequedenunciadocom30(trinta)diasdeantecedência; 

III.OpresenteContratopoderáserrescindido,deplenodireito,independentementedequalquernotificaçãoou
interpelação, judicial ou extrajudicial, nos casos de (i)descumprimentoporqualquerdasPartesdequaisquer
obrigações ou declarações assumidas ou prestadas no âmbito deste Contrato; (ii) no caso de o USUÁRIO
comprometeraimagempúblicadaLICENCIANTEoudequalquerparceirodaLICENCIANTEnaprestaçãodos
Serviços;(iii)nocasodeconstataçãodetransaçõesfraudulentas. 

IV.CasoarescisãodoContratoocorraporqualquerumadasrazõesmencionadasnaCláusula3e/ouCláusula
4,itemIII,acima,porculpadoUSUÁRIO,aLICENCIANTEbloquearáoacessodoUSUÁRIOàlicença,devendo
oUSUÁRIOindenizaraLICENCIANTEportodososprejuízossofridos. 

V. A rescisãodopresenteContrato,porqualquermotivo,nãoprejudicaráodireitodaLICENCIANTEdehaver
quantias porventura devidas à LICENCIANTE relativamente aos Serviços prestados anteriormente à datada
rescisão,nemdehaverindenizaçãoporeventuaisprejuízossofridos.

VI.Arescisãonãotraráônusparaqualquerumadaspartes; 

VII. Quando a rescisão destesTERMOSDEUSOforsolicitadapeloUSUÁRIO,seráconcedidoaoUSUÁRIO
umprazodeaté30(dias),destinadosasprovidênciasdeencerramento; 

VIII.ArescisãodestesTERMOSDEUSOestarácondicionadaàliquidaçãodetodososvaloresdevidosatéo
diadarescisão; 

4-DAREMUNERAÇÃO 

I.OUSUÁRIOpagará,atítulodecontraprestaçãopelolicenciamentodoSOFTWAREdaLICENCIANTE,uma
taxa ou tarifa, conforme proposta comercial acordada ou, na sua falta, conformevaloresdisponibilizadosem
https://business.intelivino.com.br/tabela 

II.CasooUSUÁRIO,nodecorrerdavigênciadopresenteinstrumento,desejemudardeplano,deverápagaros
valoresdeacordocomonovoplano; 

III.OvalordacontraprestaçãoserácorrigidoanualmentecombasenavariaçãopositivadoÍndicedePreçosao
ConsumidorAmplo(IPCA)acumuladonoperíodoou,nasuafalta,oíndicequevenhaasubstituí-lo. 

IV.Pagamentosefetuadosapósovencimentoterãoovalorprincipalacrescidodecorreçãomonetária,jurosde
morade1%(umporcento)aomês,multade2%(doisporcento),honoráriosadvocatíciosecustasprocessuais,
casohajanecessidadedeintervençãodeadvogadoparaacobrançadadívida,tudosemprejuízodasmedidas
contratuaiselegaiscabíveis; 

V.
Afaltadepagamentonadatadeterminadaparaseuvencimentoacarretaráasuspensãodeacessoao
SOFTWAREatéqueapendênciafinanceirasejaregularizada; 

VI.
Caso a suspensão permaneça por prazo superior a 30 (trinta) dias,ocontratoestarárescindido,de
pleno direito, sendofacultadoaLICENCIANTEexcluirintegralmenteasinformaçõeslançadasnoSOFTWARE
peloUSUÁRIO; 

5- DASOBRIGAÇÕESDOUSUÁRIO 

Obriga-seoUSUÁRIOa: 

I.Manter,aseusdispêndios,acessoaInternetbandalargaparautilizarSOFTWARE; 






II.AcessaroSOFTWAREviaaplicativoemantê-losempreatualizadonaúltimaversão; 

III.Comunicar-seoficialmentecomaLICENCIANTEpeloemailsuporte@intelivino.com.br; 

IV. Manter, a seus dispêndios, um endereço de email, válido e frequentemente lido, nos cadastros da
LICENCIANTEparaqueelapossasecomunicardeformaoficial; 

V.Pagarosvaloresreferentesàlicençanaformaeprazosestipuladosparaoplanocontratado; 

VI.ManterequipecapacitadaparaaoperaçãodoSOFTWAREeparaacomunicaçãocomaLICENCIANTEe
prover, sempre que ocorreremquaisquerproblemascomoSOFTWARE,todaadocumentaçãoeinformações
que relatem as circunstâncias em que os problemas ocorreram, objetivando facilitar e agilizar os trabalhos,
assimcomoquaisquerdetalhessolicitadospelaLICENCIANTE; 

VII. Relatar de forma clara a ocorrência qualquer problema de natureza técnica e, caso necessário, prover
relatórios,acessoaoSOFTWAREeinformaçõesnecessáriasparaoLICENCIANTEoferecersuportetécnico; 

VIII. Responder por toda e qualquerinformaçãoouconteúdosinseridosnoSOFTWARE,pelocadastramento,
permissões, senhas e modo deusodeseusclientes.ALICENCIANTEemhipótesealgumaseráresponsável
pelo conteúdo (informações, senhas, cópias de informações, etc) sobre o SOFTWARE,nãosendo,portanto,
estas informações revisadas em momento algum. A responsabilidade pelas informações do SOFTWARE é
sempredoUSUÁRIO; 

IX. Formalizar seu interesse de alteração do CNPJ cadastrado no sistema através de contato com a
LICENCIANTE através do email suporte@intelivino.com.br, mediante assinaturade“InstrumentoParticularde
CessãodeDireitoseObrigações”,devidamenteassinadopelaCedenteeCessionária,comfirmareconhecida. 

X. Exigir de seus clientes o dever de instalação e atualização periódica de sistemas desegurançaemseus
equipamentos que identifiquem e combatam a atuação de vírus ou qualquer outro vício operacional,
respondendo o USUÁRIO, na forma da lei, por eventuais danos que venha a causar a seus Clientes e a
quaisquerterceiros,bemcomoàLICENCIANTE; 

XI.Realizarmanutençãopreventivaecorretivadeseusequipamentos,promovendoainstalaçãoeatualização
periódica de softwares de segurança que identifiquem, combatam e inviabilizam a atuação de vírus nas
operaçõeseletrônicasrealizadas,respondendooUSUÁRIO,naformadalei,poreventuaisdanosquevenhaa
causaraseusClienteseaquaisquerterceiros,bemcomoàLICENCIANTE; 

XII.Selecionar,dentreasopçõesdeníveldesegurançaoferecidaspeloSOFTWARE,aquelaqueentendecomo
suficienteparaaproteçãodosdadoseinformaçõesquetransitampeloSOFTWAREcontrafraude,isentandoe
mantendoaLICENCIANTEindenedequalquerresponsabilidadedecorrentedesuaescolha; 

XIII.Nãoenviaremailsindesejadosemmassa(SPAM); 

XIV.Nãopublicar,porintermédiodoSOFTWARE,materialracista,pornográfico,ofensivo,protegidopordireitos
autorais,caluniosooudifamatório; 

XV. Nãocoletardadosdecartãodecréditodeterceirospormeiosquenãopossuamproteçãocontrafraudes,
tais como telefone, email, comunicadores instantâneos ou qualquer outro quenãosejaoslocaisapropriados
dentrodoSOFTWARE,sendoqueainserçãodessesdadosdeveserfeitadiretamentepelotitulardocartãode
crédito;e 

XVI.Nãoarmazenaroucoletarosdadosdecartãodecréditodeoutraformaqueaestabelecidanoitemacima,
salvoseemconformidadecomopadrãodesegurançainternacionalPCIDSS. 







6-DASOBRIGAÇÕESDALICENCIANTE 

Obriga-seaLICENCIADORAa: 

I. Manter o SOFTWARE funcionando regularmente, desde que o USUÁRIO siga as orientações da
LICENCIANTEerespeiteascondiçõesdeusodefinidasnesteinstrumento; 

II.EsforçarseparacorrigirprontamentepossíveisfalhasdoSOFTWARE; 

III. Aplicar melhorias contínuas ao SOFTWARE, alterando quando necessário, especificações e orientações
anteriores; 

IV.SuspenderoacessoaoSOFTWAREcasohajaviolaçãooudesrespeitoàsregrasdestesTERMOSDEUSO
oulegislaçãovigente,independentedeavisoprévio; 

V. Dar suporte a utilização do SOFTWARE em horário comercial, no fuso horário de Brasília, pelo email 
suporte@intelivino.com.br 

VI.Mantersigiloabsolutosobretodaequalquerinformação,quedequalquerformaouemqualquerépocalhe
forconfiadapeloUSUÁRIO. 

7-NÍVELDESERVIÇO(SLA) 
I. A LICENCIANTE empreenderá esforçoscomercialmenterazoáveisparatornaroSOFTWAREintegralmente
disponível,nomínimo,99%(noventaenoveporcento)durantecadaANODESERVIÇO; 

II.NahipótesedaLICENCIANTEnãocumpriromínimode99%dedisponibilidade,oUSUÁRIOterádireitoaum
créditocorrespondentea1(uma)mensalidade; 

III. O ANO DE SERVIÇO compreende os 365 dias precedentes à data de uma reivindicação de
indisponibilidade; O USUÁRIO nãoterádireitoaocréditodescritonestacláusulacasoaindisponibilidadeseja
parciale/ouseapliqueaapenasadeterminadas“funções”e/ouferramentasdoSOFTWARE; 

IV.SeoperíododeutilizaçãodoSOFTWAREpeloUSUÁRIOforinferiora365dias,osdiasdenãoutilização
serãoconsideradoscomotendo100%dedisponibilidade; 

V.Apósopagamentodocréditoreferenteàreivindicaçãodeindisponibilidade,operíodoseráconsiderado100%
disponívelparaefeitodefuturasreivindicações; 

VI.NãoserãoconsideradasindisponibilidadesparaesteSLA: 
● manutençõesemergenciaisentreas23:00he7:00hquenãoultrapassem2(duas)horas; 
● eventosdeforçamaior; 
● problemascorrelacionadosaconectividadedaInternetcomoumtodo;
● quaisquer atos ou omissões do USUÁRIO, de seus Clientes ou de terceiros que provoquem a
indisponibilidade; 
● equipamentos, softwares e outras tecnologiasqueporsuafalhaimpeçamoacessodoUSUÁRIOao
SOFTWAREequenãoestejamnaesferaderesponsabilidadedaLICENCIANTE; 
● falhas de instâncias individuais não relacionadas com indisponibilidade do serviço, mas sim com a
instânciadoUSUÁRIO; 

8-DASGARANTIASLIMITADAS 

I.OestágiotecnológiconãopermitegarantirqueoSOFTWAREcontratado,desenvolvidosobreplataformasde
diversosfornecedores,nãoapresenteerros,incorreções,víciosedefeitos,ouqueaoperaçãoseráininterrupta,
assimsendoaLICENCIANTEtambémnãoosgarante; 

II. Por ter sido, o SOFTWARE, desenvolvido para atender as mais diversas demandas dos mais diversos
usuários,aLICENCIANTEnãogarantequeomesmoatendaaumanecessidadeespecíficadoUSUÁRIO,bem
comonãogarantequeoSOFTWAREemquestão,sejacompatívelcomqualqueroutrosistema.Dessaforma,a





adesão a estes TERMOS DE USO não implica emqualquerdever,porparteda LICENCIANTE,emrealizar
qualquer customização, adaptação, atualização, integração de sistemase/ouqualqueroutraformadeserviço
quenãoaquelasexpressamentepactuadasnosTERMOSDEUSO. 


III. O USUÁRIO reconhece que o SOFTWARE não deve ser utilizado em ambientes nos quais a falha, a
indisponibilidade,oatraso,oerroouainexatidãodeconteúdopossamocasionarmorte,danospessoais,físicos
ouambientais. 

9-DASRESPONSABILIDADES 

I.SobnenhumacircunstânciaaresponsabilidadeintegraldaLICENCIANTEemrelaçãoaoUSUÁRIOportodos
osdanosexcederáaquantiapagapeloUSUÁRIOàLICENCIANTEparaaobtençãodapresentelicença; 

II. A LICENCIANTE isenta-se expressamente de qualquer responsabilidade e indenizações, perdas edanos,
lucroscessantes,prejuízosdequalquernaturezaousobquaisqueroutrosdanosdiretos,porventuracausados
aoUSUÁRIOouseusClientes,decorrentesdamáutilizaçãodoSOFTWARE,tantopeloUSUÁRIOcomopor
seusClientes. 

III. A LICENCIANTE, tampouco será responsável pelo pagamento de indenizações, perdas e danos, lucros
cessantes, prejuízos de qualquer natureza ou sob quaisquer outros danos diretos, porventura causados ao
USUÁRIOouaosseusClientes,decorrentedecoletaetransferênciainadequadadedadosdecartãodecrédito. 

IV.ALICENCIANTEnãoseráresponsabilizadaporatosdeomissão,ouaindapelasprovidênciasnãotomadas
tempestivamenteporinstituiçõese/oudemaisempresasquedetenhamaresponsabilidadedeexecutálas; 

V. A LICENCIANTEnãoseráresponsabilizadaporfalhasdefuncionamentoouinoperânciadosequipamentos
emvirtudedeconflitosentreosSOFTWAREdeoutrasprocedênciaseoSOFTWAREcontratadoeinstaladono
mesmoequipamento; 

VI. ALICENCIANTEnãoseráresponsabilizadaporfalhadeoperação,operaçãoporpessoasnãoautorizadas
ouqualqueroutracausaemquenãoexistaculpadaLICENCIANTE; 

VII.OUSUÁRIOreconhecequeonãocumprimentodeprazoslegaisparaaentregadedocumentosfiscaisou
recolhimentodeimpostos,taxasedemaiscompromissosfiscaisnãoserãoatribuídosàLICENCIANTE; 

VIII. OUSUÁRIOreconhece,também,queemnenhumahipóteseosindicadoresfornecidospeloSOFTWARE
serão ou poderão ser a causa única de erros de ordem administrativa, assim jamais poderá imputar a
LICENCIANTEessaresponsabilidade; 

IX.
\Autilização,inadequadaounão,doSOFTWAREjamaisseráacausadeprejuízosdetodaequalquer
ordem,aíincluídos:perdadelucro,cessanteounão,esporádicoounão,perdadenegócios,ouqualqueroutra
perda,inclusiveosdeordemtécnicataiscomo:dadoscorrompidosoudeletados,arquivosnãotransmitidosou
nãorecebidos,enfimdetodaequalquerordem. 

10-DAPROPRIEDADEINTELECTUAL 

I. O USUÁRIO e seus Clientes não adquirem, pelo presente instrumento, nenhum direito de propriedade
intelectualoudireitosobreoSOFTWAREeseuscomponentes,assimnãoterá,emnenhumahipótese,acesso
aoseucódigofonte; 

II. O SOFTWARE, o logotipo, a marca, as insígnias, os símbolos, os manuais, a documentação técnica ou
qualquer outro material correlato ao SOFTWARE, constituem direitos autorais, segredos comerciais cujosos
quais O USUÁRIO e seus Clientes não adquirem, pelo presente instrumento,nenhumdireitodepropriedade
intelectual 

III. É terminantemente proibidoaoUSUÁRIOeseusClientesceder,doar,alugar,vender,arrendar,emprestar,
reproduzir, modificar, adaptar, traduzir o código fonte, disponibilizar o acesso a terceiros via online, acesso
remoto ou de outra forma qualquer, incorporar a outros programas ou sistemas, próprios ou de terceiros,





oferecer em garantia ou penhor, alienar ou transferir, total ou parcialmente o SOFTWARE ou parte dele. O
USUÁRIO se responsabiliza integralmente por qualquer infração à propriedade intelectual causada por seus
Clientese/outerceirosquesevinculemaoUSUÁRIO; 

IV.Quaisquerdireitosnãoexpressamenteconcedidossobopresenteinstrumentosãoreservadosinteiramenteà
LICENCIANTE. 

V.QuaisquerviolaçõesàpropriedadeintelectualdaLICENCIANTEsujeitaráoUSUÁRIOàimediatasuspensão
dautilizaçãodoSOFTWAREeàrescisãodestesTERMOSDEUSO,semquaisquerrestituiçõescontratuaispor
parte da LICENCIANTE e sem prejuízo do ressarcimento das eventuais perdas e danos causados à
LICENCIANTE. 

11-CLÁUSULADECONFIDENCIALIDADE 

Ambas as partes, através de seus administradores, prepostos, empregados e subcontratados (quando
previamente autorizados), guardarão absoluto e completo sigilo sobre o presente instrumento e todas as
informações nele contidas, sobretudo dos dados dos CLIENTES que serão transmitidos/compartilhados por
forçadopresentecontrato,tendoemvistaquetaisinformaçõessãotidascomoconfidenciais. 
A LICENCIANTE se abstém de fazer uso para fins diversos dos dados confidenciais, se comprometendo a
protegereamanterosigilodeinformações, observandoasdeterminaçõesabaixoaduzidas: 
a)NãoutilizarasinformaçõesconfidenciaisparaoutrafinalidadequenãoaprevistanesteCONTRATO,sendo
vedadooseuempregotantoembenefícioprópriodaspartes,quantodeterceirosnãoautorizados; 
b) Tomar, às suas expensas, as precauções e providências necessárias para assegurar o sigilo das
informações,sobretudodosdadosdosCLIENTESpararestringiraomáximoousonãoautorizadodosmesmos,
inclusiverequerendoeventuaismedidasadministrativasoujudiciais,seforocaso; 
c) Especialmente não revelar, nem usar,oufazercomqueasinformaçõesconfidenciais sejamdiscutidasou
usadas por qualquerterceiro,aindaquedeempresadomesmogrupoeconômico,semqueparaissotenhao
consentimentoprévioeescritodoUSUÁRIOedoproprietáriodainformaçãoconfidencial; 
d)Manterosigilorelativoàsinformaçõesconfidenciaiserevelá-lasapenasàquelesqueforemexpressamente
autorizadosparaexecuçãodoserviçocontratado; 
As obrigações constantes na cláusula acima não serão aplicadas às informações: de domínio público;
comprovadamente em poder das partes, antes de sua divulgação ou acesso,comoresultadodesuaprópria
pesquisa ou desenvolvimento pessoal; legítima e legalmente recebidas de terceiros que não tenham
descumpridoqualquercontratoouacordo;reveladasemrazãodeumaordem,administrativaoujudicial,válida,
somenteatéaextensãodetaisordens. 


12-DASDISPOSIÇÕESGERAIS 
I.EstesTERMOSDEUSOtemporobjetivoregularasaçõesdeambasaspartes,todaviaqualquerumadelas
poderátoleraralgumdescumprimentodealgumitem,semqueissoimpliqueemnovaçãoourenúnciadedireito.
Apartetolerantepoderá,aqualquertempo,exigirdaoutraparteofielecabalcumprimentodestesTERMOSDE
USO; 

II. As alterações que, a critério da LICENCIANTE, sejam realizadas nestes TERMOS DE USO serão
consideradas
aplicáveis
a
partir
da
data
de
veiculação
da
nova
versão
em
http://www.basesoft.com.br/termos/facicondo, sendo, portanto, responsabilidade do USUÁRIO manterse
atualizado.OusocontínuodoSOFTWAREapósarealizaçãodequalquermudançanestesTERMOSDEUSO
implicaránaaceitaçãotácitadasalteraçõesporpartedoUSUÁRIO; 

III. Não constituem causa de rescisão contratual, o não cumprimento das obrigações aqui assumidas em
decorrênciadefatosqueindependamdavontadedaspartes,taiscomoosqueconfiguramocasofortuitoea
forçamaiorprevistosnoartigo393doCódigoCivilBrasileiro; 

IV. A LICENCIANTE, na execução do presente TERMOS DE USO, sem prejuízo de suasresponsabilidades
contratuaiselegaispoderáutilizar,senecessário,oapoiotécnicoespecializadodeterceiros,pessoasfísicasou
jurídicas independentemente de prévia notificação ao USUÁRIO, desde que não haja custos posteriores ao
USUÁRIO; 






V. Caso o USUÁRIO venha a desenvolverumnovomóduloouprodutoquecaracterizecópia,detodoouem
parte, quer seja do dicionário de dados, quer seja do programa, será considerado como parte do software
fornecido pela LICENCIANTE, ficando, portanto, sua propriedade incorporada pela LICENCIANTE e seuuso
condicionadoaestascláusulascontratuais; 

VI. Estes TERMOS DE USO obriga as partes e seus sucessoresesomenteoUSUÁRIOpossuilicençanão
exclusiva para a utilização do SOFTWARE, sendo-lhe, entretanto, vedado transferir os direitos e obrigações
impostos por este instrumento.Tallimitação,noentanto,nãoatingeaLICENCIANTE,quepoderá,aqualquer
tempo,ceder,notodoouemparte,osdireitoseobrigaçõesinerentesaopresenteTERMOSDEUSO,salvose
houverpréviaeexpressaanuênciadaLICENCIANTE; 

VII. Se qualquer disposição destes TERMOS DE USOforconsideradanula,anulável,inválidaouinoperante,
nenhuma outra disposição destes TERMOS DE USO será afetada como consequência disso e,portanto,as
disposiçõesrestantesdestesTERMOSDEUSOpermanecerãoemplenovigoreefeitocomosetaldisposição
nula,anulável,inválidaouinoperantenãoestivessecontidanestesTERMOSDEUSO; 

VIII. O USUÁRIO não poderá prestar serviços conflitantes com os prestados pela LICENCIANTE sem sua
autorizaçãopréviaeexpressa; 

IX. O USUÁRIO concorda que a LICENCIANTE possa utilizar a marca e o nome do USUÁRIO para fins
comerciais, podendo, inclusive, divulgar mensagens enviadasdeformaescritaouoral,portelefone,parauso
emsites,jornais,revistaseoutrascampanhas,enquantovigoraropresenteTERMOSDEUSO; 
X.ALICENCIANTEreservaseodireitodecomunicarasatividadesdetreinamento,ascampanhaspublicitárias,
etodososdemaiseventos,porelapatrocinados,viacorreioeletrônico,comoqueconcordaoUSUÁRIO; 

XI. A LICENCIANTE visandodesenvolvermelhoriasaoSOFTWAREpoderá,comofimespecíficodeestudar,
analisardados,elaborarestatísticae,sempresemidentificaçãopessoaloucomercial,utilizarasinformaçõesdo
SOFTWARE,comoquerconcordaeautorizaoUSUÁRIO; 

XII.ALICENCIANTEreserva-seodireitodecederlicençasdeusodoSOFTWAREatantosUSUÁRIOSquantos
entenderconveniente. 

XIII.OpresenteTERMOSDEUSOconstituioentendimentoúnicoeintegralentreaspartescomrelaçãoaoseu
objeto e substitui todos os contratos, acordos, cartas deintençãoeentendimentosanterioresentreaspartes
comrelaçãoaesseobjeto. 
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I.EstesTERMOSDEUSOseráregidoeinterpretadodeacordocomasleisdaRepúblicaFederativadoBrasil; 

II.Ficaeleitoo ForoCentraldaComarcadoRiodeJaneiro,àexclusãodequalqueroutro,pormaisprivilegiado
que seja, para dirimir qualquer dúvida na aplicação destes TERMOS DE USO, com expressa renúncia de
qualqueroutroquevenhaaexistir.






ANEXOI-INTELIVINOBUSINESS






1.O
 q
 ueé
 o
 I
 ntelivinoB
 usiness 
Umaplicativoquepossibilita: 
● Criarumcatálogovirtualdevinhosdeformarápidaesemascomplicaçõesdossistemasde
e-commerce 
● Compartilharessecatálogocomseusclientesatravésdasredessociais,WhatsAppee-mail
● Receberdosseusclientespelopróprioappee-mailosseusdesejosdecompracomosrótulose
quantidadesselecionadas. 
● Criarusuários(vendedores) 
● Criarcampanhasrelâmpagoecompartilharcomsuaequipedevendaseseusclientes 
● Acompanharodesempenhodasuaequipedevendas 
● Impactarosseusrepresentanteseestabelecimentoscomerciaiseautomatizaroprocessodecoleta
dospedido 
● Atingirpró-ativamenteacarteiradeclientes,deformabarataeeficiente 


2.Q
 uala
 f inalidaded
 oI
 ntelivinoB
 usiness? 
Aplicativoquepossibilitaadigitalizaçãodosprocessosdecomercializaçãodevinhosdeformarápidaeprática. 
2.1oUSUÁRIOreconheceexpressamentequeéoúnicoresponsávelportodasasinformaçõesqueinserirno
IntelivinoBusiness,incluindo,masnãoselimitandoa,todasquestõesrelativasaosvalores,especificações
técnicas,formasdeentrega,disponibilidadedeestoque,dadosbancários,datasdevencimento,inadimplência,
dentreoutros. 


3.O
 I
 ntelivinoB
 usinessinterferen
 ar elaçãod
 osU
 SUÁRIOSc
 omo
 ss
 eus
clientes? 
Comoplataformatecnológica,oIntelivinoBusinessapenasatuanadisponibilizaçãodeumatecnologiaque
permitaqueoUSUÁRIOrealizeaofertadosseusrótulosdevinhosdeformaotimizada.Assim,elenãopossui
qualqueringerêncianemmesmointerferenarelaçãoentreUSUÁRIOSeseusclientes.



4.Q
 uemp
 odeu
 tilizaro
 I
 ntelivinoB
 usiness? 
OIntelivinoBusinessévoltadoparaimportadoras,lojascomcomérciosdevinho,
vinícolas,consultorescomerciaiserestaurantes. 



