
Termos e Condições de Uso 

Este instrumento contém os termos gerais e condições de uso dos sistemas e aplicativos 

do “supercrediario” em conjunto ou individual, indistintamente, bem como dos recursos 

no âmbito da plataforma do sistema. 

A plataforma é operada pela Bravetech Sistemas e Comercio de Informática Ltda que, 

através do web site “supercrediario” e seus aplicativos oferece à sua Empresa e aos 

Usuários vinculados a ela (designados aqui como Cliente, indistintamente), acesso a 

dados, informações, conteúdo e funcionalidades do sistema. 

Uso do sistema e Aceitação das Condições de Uso 

1. O uso do sistema (aplicativos e website do “supercrediario”) é regido por estes 

Termos e Condições de Uso, que você deve ler atentamente antes de utilizar. 

2. Seja usuário registrado na plataforma ou não, acessando e utilizando o sistema do 

“supercrediario” de qualquer forma, incluindo navegação, visualização, 

download, geração, recebimento e transmissão de quaisquer dados, informações 

ou mensagens de ou para o sistema, o Cliente manifesta sua expressa concordância 

com estes Termos e Condições de Uso, pelo que se compromete a respeitar e 

cumprir todas as disposições aqui contidas, bem como as disposições legais que 

regulam a utilização de websites. 

3. Esses Termos e Condições de Uso constituem um contrato vinculante entre a 

Bravetech e o Cliente. Se você não concorda com estes Termos e Condições de 

Uso não utilize a plataforma do “supercrediario”, seja web site ou aplicativos ou 

qualquer recurso oferecido. 

4. A Bravetech poderá atualizar ou alterar estes Termos e Condições de Uso a 

qualquer tempo. Após a publicação de alteração no website, o seu uso continuado 

constitui expressa concordância para com seus termos, conforme atualizados ou 

alterados. 

Acesso ao sistema “supercrediario” e utilização dos recursos disponibilizados 

1. A fim de acessar o sistema e utilizar os recursos oferecidos (website e/ou 

aplicativos), você deve manter e operar o software e hardware necessários para 

tal. Você é o único e exclusivo responsável por adquirir, instalar e manter todo e 

qualquer software e hardware necessários para acessar o sistema e utilizar os 

recursos oferecidos. A Bravetech não se responsabiliza por quaisquer dificuldades 

técnicas que você enfrente decorrentes do uso destes softwares e hardwares. 

Cadastro da Empresa e Usuários 

1. A Bravetech poderá solicitar que você se cadastre para utilizar o sistema, seja para 

recursos gratuitos ou não, e/ou solicitar que você se cadastre antes de utilizar 

qualquer parte gratuita ou não do sistema. 

2. Ao se cadastrar, você concorda em fornecer informações verdadeiras, corretas, 

atualizadas e completas conforme solicitados no formato de cadastro 

disponibilizado pelo sistema. 

3. A Bravetech poderá depender dos seus Dados de Cadastro para avaliar sua 

situação de negócio, para fornecer informação sobre os nossos produtos (em 



acordo com a Política de Privacidade), ou alternativamente, para identificar e/ou 

entrar em contato com você. Se seus Dados de Cadastro não forem verdadeiros e 

corretos, ou estiverem desatualizados e incompletos, a Bravetech poderá encerrar 

a seu registro e todos os usos correntes ou futuros do sistema (ou qualquer parte 

dele). 

4. Ao se cadastrar na plataforma, você escolherá uma senha e um e-mail para login, 

sendo certo que tais dados são pessoais e intransferíveis . Você é o único e 

exclusivo responsável por manter a confidencialidade de tais dados, bem como 

por todas as atividades que ocorrerem mediante o emprego desses dados de 

acesso. 

5. você obriga-se a: 

• notificar imediatamente a Bravetech de qualquer uso não autorizado de 

seus dados de acesso ou qualquer outra violação de segurança, incluindo, 

mas não se limitando, o extravio, perda ou roubo de seus dados de acesso 

• efetuar logout em sua conta ao final de cada sessão de utilização. 

6. A Bravetech não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente da falha 

em cumprir ao que estabelece esta seção. 

Alterações no sistema (website e aplicativos) do “supercrediario” 

1. A Bravetech reserva-se o direito de modificar, suspender, terminar ou 

descontinuar qualquer aspecto do sistema a qualquer tempo, incluindo a 

disponibilidade de quaisquer recursos ou aplicativos, informações, características 

ou funcionalidades acessíveis por meio da plataforma. Também poderá impor 

limitações a certas características, funcionalidades ou aplicativos ou restringir seu 

acesso a partes ou à totalidade dos websites e/ou aplicativos sem prévia 

notificação e sem que isso implique em qualquer responsabilidade à Bravetech 

por qualquer prejuízo que venha a sofrer. 

2. Quaisquer melhorias ou adições ao website ou aplicativos e suas funções estarão 

sujeitos a estes Termos e Condições de Uso, a não ser que a Bravetech estabeleça 

expressamente de outra forma. A Bravetech poderá introduzir novos conjuntos 

específicos de termos e condições para recursos específicos, conforme apropriado, 

ou emendar termos e condições específicos existentes. 

3. A Bravetech reserva-se o direito de, a qualquer tempo ou título, controlar e/ou 

alterar a aparência, o desenvolvimento e/ou operações do website e aplicativos do 

“supercrediario” a seu exclusivo critério, bem como estabelecer e modificar os 

procedimentos para o seu contato conosco, sem a necessidade de notificação 

prévia. 

Links para outros websites 

1. O conteúdo de quaisquer websites que você acessar a partir de nossa plataforma 

está totalmente fora do nosso controle sendo que o acesso e a permanência em tais 

sites se darão por sua própria conta e risco. A inclusão destes links no sistema não 

implica no endosso ou anuência da Bravetech a quaisquer produtos, aplicativos, 

conteúdo, informação ou materiais oferecidos por, ou acessível a você nos 

websites de terceiros. A Bravetech não representa ou garante quaisquer websites 

de terceiros que você venha a acessar através do sistema “supercrediario”. A 



Bravetech não pode aceitar qualquer responsabilidade ou assumir qualquer 

obrigação com respeito a qualquer material contido em qualquer outro website. 

Quaisquer opiniões ou recomendações expressas em outros websites acessados a 

partir de nossa plataforma são unicamente daqueles websites e não são, e nem 

representam, as opiniões ou recomendações da Bravetech. 

2. Todos os direitos autorais e marcas comerciais acessíveis através dos links dos 

websites de terceiros são de propriedade dos respectivos websites ou de seus 

licenciadores. 

Propriedade Intelectual 

1. O “Conteúdo” do sistema “supercrediario” (website, aplicativos, suas estruturas e 

todas as funcionalidades nelas contidas, toda a informação, dados, textos, imagens 

e gráficos e todos os componentes empregados) são protegidos por direitos 

autorais e outros direitos de propriedade intelectual. Você reconhece que a 

Bravetech detém todos os direitos, títulos e interesses relativos a esse “Conteúdo” 

e que você não adquirirá quaisquer direitos desse “Conteúdo” através do uso do 

sistema. 

2. A licença para o uso do “supercrediario” é concedida de forma não exclusiva, 

intransferível, e não sublicenciável, em relação a todo e qualquer conteúdo ou 

dados disponibilizados pela plataforma ao Cliente para uso exclusivo no 

processamento de seus sistemas internos. 

A Bravetech não concede nenhuma outra licença ou autorização sobre os seus 

direitos de propriedade autoral ou intelectual ou sobre qualquer outra propriedade 

ou direito relacionado com os recursos do sistema. 

A Bravetech se reserva todo e qualquer direito sobre suas marcas registradas, 

direitos autorais, e outros direitos de propriedade intelectual, disponibilizados na 

plataforma do “supercrediario” sendo vedado a utilização de qualquer parte ou 

todo sem autorização expressa escrita da Bravetech. 

Qualidade dos dados e Responsabilidades do Cliente 

1. Todos os dados fornecidos, mantidos ou modificados na operação do sistema 

pelos usuários são de inteira responsabilidade do Cliente.  

2. A qualidade das informações de dados fornecida pelos usuários, assim como sua 

atualização sem atrasos e omissões, refletem diretamente na operação correta das 

funcionalidades do sistema. 

3. O Cliente é responsável pelo conteúdo das suas mensagens ou quaisquer outros 

dados, informações ou materiais distribuídos através do sistema “supercrediario”. 

O Cliente é responsável por todas as obrigações perante terceiros decorrentes da 

sua utilização do “supercrediario”, incluindo contratuais, tributários e passivos 

regulatórios. O Cliente concorda em indenizar a Bravetech por quaisquer custos, 

despesas ou passivos incorrido pela Bravetech, e quaisquer reivindicações ou 

ações judiciais que venham a ser propostas contra a Bravetech em consequência 

do seu uso do sistema (website e aplicativos). 

4. O Cliente tem o direito de rescindir seu acesso ao sistema (website e aplicativos) 

mediante comunicação por email, com confirmação da Bravetech, com 30 dias de 



antecedência. Qualquer pendência financeira, se houver, deverá ser liquidada ao 

final deste prazo. 

Responsabilidade e Garantia Limitadas da Bravetech 

1. A Bravetech garante que o sistema desempenhará suas funções adequadamente. 

Eventuais falhas ou inadequações serão corrigidas e disponibilizadas em 

atualizações sob gerenciamento exclusivo da Bravetech. Esta garantia é específica 

e não outorga qualquer outra garantia com relação ao sistema, explícita ou 

implícita, incluindo funcionamento ininterrupto ou livre de erros do sistema, 

exatidão ou integridade de dados ou adequação para determinada finalidade. 

2. Em nenhuma hipótese, a Bravetech, seus representantes ou distribuidores serão 

responsáveis por quaisquer danos (incluindo, sem limitação, danos diretos ou 

indiretos resultantes de lucros cessantes, interrupção de negócios, perda de 

informação ou outros prejuízos pecuniários) decorrentes de uso ou da 

impossibilidade de uso do sistema “supercrediario”, ainda que a BRAVETECH 

tenha sido alertada quanto a possibilidade destes danos ou se tais danos eram 

previsíveis. 

3. A Bravetech aplicará seus melhores recursos e esforços para manter o sistema 

(website e aplicativos) em funcionamento. No entanto, todos as ferramentas 

online estão sujeitas a interrupções e paradas ocasionais. A Bravetech não se 

responsabiliza por nenhuma interrupção ou perda que você possa sofrer em 

decorrência de tais interrupções ou paradas. 

Valor dos Serviços 

1. O custo mensal dos serviços ao Cliente será definido conforme a política de preços 

da Bravetech e será acordado na contratação dos recursos do sistema. 

2. O valor mensal será faturado todo dia 15, com vencimento a 10dd 

3. A mensalidade será reajustada anualmente pelo IGPM, sempre em setembro de 

cada ano. 

4. A Bravetech poderá suspender temporariamente o uso do sistema no caso de 

atraso de pagamento. 

 

Restrições de Uso ao Cliente 

 O Cliente (Empresa e Usuários) concorda em não: 

• usar o sistema para fins particulares ou razões pessoais, mas somente para as 

suas atividades normais de negócios, ou da sua empresa ou do seu 

empregador; 

• usar o sistema, qualquer conteúdo do website e aplicativos para qualquer fim 

ilícito; 

• tornar disponíveis conscientemente, através de website ou fazer o upload de 

arquivos, dados ou quaisquer outros materiais não pertencentes ou licenciados 

a sua Empresa; 

• disponibilizar através de website ou fazer upload de arquivos ou outros dados 

ou materiais que você sabe conter vírus, bug, dados corrompidos ou outros 

itens prejudiciais; 



• interferir com o funcionamento normal do website; 

• interferir no uso e acesso de outras partes ao website, seu “Conteúdo” e 

aplicativos; 

• publicar, postar, distribuir ou disseminar materiais ou informações 

difamatórias, transgressoras, obscenas, indecentes ou ilegais através de 

qualquer recurso ou funcionalidade do sistema “supercrediario”. 

A Bravetech reserva-se o direito de suspender ou bloquear imediatamente seu 

acesso ao website ou aplicativos, e remover quaisquer informações ou dados que 

considerar uma violação de qualquer das Restrições de Uso, sem aviso prévio e/ou 

disponibilizar essa informação quando solicitada por órgão público competente 

ou por ordem judicial. 

Disposições Gerais 

1. O Cliente não poderá ceder, sublicenciar, subcontratar, transferir ou dispor de 

quaisquer direitos e obrigações destes Termos e Condições de Uso sem 

consentimento prévio da Bravetech. 

2. A Bravetech poderá ceder ou transferir os direitos decorrentes deste instrumento 

a outra empresa ou grupo econômico, ficando obrigada a comunicar ao Cliente 

sua intenção, sendo reservado o direito do Cliente de rescindir o presente 

instrumento de Uso da plataforma “supercrediario”. 

3. Os tributos e demais encargos fiscais que forem devidos, direta ou indiretamente, 

em virtude dos valores pagos ou recebidos através deste instrumento ou em 

virtude de sua execução serão de responsabilidade do contribuinte conforme 

definido na norma tributária aplicável, sem direito a reembolso a qualquer das 

partes. 

4. Fica eleito o Foro da Comarca de Americana - SP, com renúncia expressa a 

qualquer outro foro por mais privilegiado que seja, para resolver litígios que 

porventura surjam dos seus termos deste instrumento. 

5. Todas as comunicações, requisições, notificações ou informações relacionadas a 

este instrumento poderão ser enviadas para o endereço da empresa, definido 

abaixo: 

 

Bravetech – Sistemas e Comércio de Informática Ltda. 

Av. Nossa Senhora de Fátima, 291 Sala 2 – Bairro Vila São Vito – CEP 13478-

540, Americana – SP 

Fone: (19) 3406-5674 / (19) 3601 0817 / e-mail: contato@bravetech.com.br  


