TERMO DE USO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E ARMAZENAMENTO DE
DADOS EM NUVEM (CLOUD) A TÍTULO DE TESTE E POR PRAZO
DETERMINADO
Pelo presente Termo e na melhor forma de direito, VIANA & CIA LTDA. EPP, razão
social de MEDSYSTEM S/V, com sede à Rua Paraná, nº 497, bairro Funcionários,
CEP nº: 37.713-047, na cidade de Poços de Caldas-MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.568.073/0001-84, inscrição estadual: isenta, telefones: 0800 707 5900, 0800
704 1133, doravante denominada como “MEDSYSTEM S/V”.
1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1.1. Considerando que a MEDSYSTEM S/V é empresa do segmento da
Tecnologia

da

Informação

e

Comunicação

(TIC),

desenvolvedora

e

proprietária de softwares destinados à gestão nas áreas da Medicina e
Saúde;
1.2. Considerando que a MEDSYSTEM S/V por meio de seu site disponibiliza
a

exposição

de

importantes,

seus

softwares

características

e

serviços

técnicas,

contendo

funcionais

e

informações
operacionais

disponibilizando amplo acesso via e-mail, chats, 0800, Espaço VIP,
contando com pessoal especialista para apresentações remotas pela
utilização dos recursos da TIC possibilitando a retirada de dúvidas e
prestação de esclarecimentos relativos aos softwares, serviços, à proposta
e ao Termo;
1.3. Considerando
1.4.

que

o

USUÁRIO

utilizará

o

software

para

instrumentalizar e incrementar sua atividade profissional lucrativa.
Considerando que O USUÁRIO entende que o software é disponibilizado
pela MEDSYSTEM S/V na forma “como está” e reconhece que o software
deste licenciamento de uso é um instrumento de trabalho, que foi
concebido e desenvolvido para utilização exclusiva em clínicas ou em
consultórios para o incremento das atividades relativas à prestação de
serviços nas áreas da Medicina e Saúde e às atividades correlatas nestas
áreas. Que são proibidos o uso e o licenciamento do software para
consumidores finais e em sendo verificado tais situações será considerado
como violação aos termos deste Termo configurando, portando uso
irregular e ilícito do software sujeitando o infrator às penalidades legais

aplicáveis, em especial quanto à Lei do Software. Caso as condições e
termos do licenciamento de uso não sejam adequados para a utilização do
USUÁRIO este não deverá aceitar eletronicamente este Termo.
1.5. Considerando que o USUÁRIO teve plena oportunidade de ler com
atenção e que compreendeu os termos, condições técnicas além dos
requisitos tecnológicos ligados ao ambiente computacional no qual o
software será utilizado incluindo dentre outros sistema operacional, rede,
obrigatoriedade de acesso à Internet, conforme proposta técnica comercial
e neste Termo podendo apresentar questionamentos e retirar quaisquer
dúvidas

tendo

absolutas

condições

de

compreender

o

alcance

e

implicações da contratação aceitando-a ou recusando-a antes de prestar o
seu aceite; Considerando que a utilização do software será realizada sob
inteira responsabilidade do USUÁRIO e que a prestação dos serviços
depende da funcionalidade de diversificados elementos tais como dentre
outros a disponibilidade de aceso junto à Internet, interatividade entre
servidores e serviços de telecomunicações de terceiros, da correta
adequação de equipamentos do ambiente computacional do USUÁRIO;
1.6. Considerando que a MEDSYSTEM S/V através dos recursos da TIC é
dotada de meios que lhe permitem a aferição, arquivamento e a
rastreabilidade

dos

aceites

que

forem

dados

pelo

USUÁRIO

eletronicamente para fins de comprovação do vínculo contratual;
2. DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO
2.1. O Serviço ora disponibilizado consiste no acesso em favor do USUÁRIO da
Solução MEDSYSTEM CLOUD SISTEMA DE SOLUÇÕES PARA GESTÃO
DE CLÍNICAS MÉDICAS POR ESPECIALIDADES, pelo prazo de 07 (sete)
dias a título de “test drive”, gratuitamente.
2.2. Nesse período de 07 (sete) dias haverá qualquer armazenamento e/ou
transmissão de dados enviadas ou recebidas, realizações de simulações
e/ou de espaço para armazenagem de conteúdo relacionado ao uso da
Solução. Assim, a MEDSYTEM S/V reserva-se o direito de (após o prazo
estipulado como “test drive” – ou seja – 07 (sete) dias) suspender o uso do
sistema até que o USUÁRIO manifeste interesse na contratação do
Licenciamento do Software, independe de qualquer dado informado

anteriormente.
3. CONDIÇÕES GERAIS
3.1. O USUÁRIO poderá usar, acessar, exibir o (s) referido software (s) em
computadores, notebooks, smartphones e tablets. O acesso ao “test drive”
da Solução não constitui em hipótese nenhuma uma venda do software se
tratando de um licenciamento de uso ao USUÁRIO.
3.2. O software descrito neste Termo de modo idêntico a qualquer outro
software, instrumento ou ferramenta de trabalho requer aprendizado
visando a adequada compreensão para que o usuário possa operá-lo
reconhecendo suas características, funcionalidades, potencialidades e
limitações.
4. DA RESERVA DE DIREITOS E DE PROPRIEDADE
4.1. O software é de propriedade da MEDSYSTEM S/V que reserva todos os
direitos que não foram expressamente concedidos ao USUÁRIO. O software
descrito neste Termo é protegido por leis de direitos autorais e outras leis e
tratados de propriedade intelectual. A titularidade, direitos autorais e
outros direitos de propriedade intelectual relativos ao Sistema de Soluções
são de propriedade da MEDSYSTEM S/V. A licença de uso é intransferível o
que significa que o USUÁRIO não tem permissão para vender, alugar,
arrendar, emprestar, ceder, transferir, sublicenciar a ninguém.
4.2. O software constante neste Termo é do tipo proprietário, contratado via
licença de uso sendo que o USUÁRIO não terá acesso ao código-fonte que
pertence exclusivamente à MEDSYSTEM S/V.
4.3. Todos os direitos patrimoniais, logotipos,

marcas

insígnias,

sinais

distintivos, documentação técnica associada e quaisquer outros materiais
correlatos constituem, conforme o caso, direitos autorais, segredos
comerciais, e/ou direitos de propriedade da MEDSYSTEM S/V, sendo tais
direitos protegidos pela legislação nacional e internacional aplicável à
propriedade intelectual.
4.4. Qualquer cópia do sistema, no todo ou em parte, bem como a reprodução
do mesmo pelo USUÁRIO, sem prévia e expressa autorização da
MEDSYSTEM S/V, será considerada cópia não autorizada e, sua mera
existência será considerada como violação aos direitos de propriedade da

MEDSYSTEM S/V, sujeitando-se o USUÁRIO às penalidades previstas no
presente Termo assim como na legislação em vigor.
5. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE
5.1. Para utilizar o software o usuário deverá atender às exigências mínimas de
configuração

de

equipamento

(hardware),

de

sistema

operacional

(software), devendo ainda possuir uma conexão ativa com a Internet de
pelo menos 02 (dois) megas de velocidade.
5.2. Para utilizar o software exige-se também a utilização de um Navegador
(“browser”) nas seguintes versões: a) Microsoft Edge; b) Safari; C) Chrome;
5.3. O Navegador (browser) deve permanecer atualizado em sua última versão
valendo o mesmo em relação aos plug-ins que são recursos tecnológicos
adicionados a um software principal para que seu funcionamento seja
otimizado ou mais seguro.
Os termos e condições acima são aplicáveis ao uso do software MEDSYSTEM
CLOUD SISTEMA DE SOLUÇÕES PARA GESTÃO DE CLÍNICAS MÉDICAS POR
ESPECIALIDADES. Caso você não concorde com qualquer dos termos e condições
aplicáveis não finalize seu cadastro e não utilize o software. A finalização do
cadastro e o início do uso da Solução significarão a sujeição e a aceitação tácita de
todos os termos e condições aqui previstos.

