Termo de Aceite Digital
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as Partes: Agromidia Software LTDA-ME,
CNPJ: 01.824.625/0001-30, doravante denominada simplesmente A.S. Sistemas e a outra o USUÁRIO,
doravante denominado pessoa física ou jurídica, devidamente cadastrada no banco de dados eletrônico da
A.S. Sistemas, que de maneira inequívoca aderiu ao termos do presente termo de aceite digital, declarandose ciente de todas as condições previstas neste instrumento conforme descrito abaixo.

1. Considerando que:
1.1. O Dietpro Clínico Lite gratuito, é um sistema que oferece o serviço de avaliação nutricional e prescrição
de dietas específicos para nutricionistas.
1.2. O USUÁRIO tem interesse em contratar o serviço do Dietpro Clínico Lite gratuito, e pode optar pelo
serviço gratuito cadastrando-se no site e aderindo ao presente Termo de Aceite Digital.
1.3. O presente termo é eletrônico, sendo assim, o Usuário aceita o presente termo de aceite digital para a
utilização do sistema Dietpro Clínico Lite gratuito versão gratuita, pelo período de 15 (quinze) dias, assim
como aceita todo e qualquer instrumento eletrônico disponibilizado no site, incluindo, porém, não se
limitando a Politicas de Privacidade, Aspectos Legais e outros.
1.4. A AS Sistemas somente disponibilizará o acesso por maior período mediante a requisição do usuário
através da compra do serviço pelo período de 30 dias.
1.5. A mensalidade do usuário dependerá dos serviços por ele contratados no momento da aquisição do
pacote pago.
Assim, tendo em vista o acima disposto, as partes têm entre si justas e aceitas as condições relacionadas
abaixo:

2. Informações sobre a Utilização do sistema Dietpro Clínico Lite gratuito
2.1. Este documento visa informar as responsabilidades, deveres e obrigações de todo USUÁRIO ao
acessar e utilizar o sistema Dietpro Clínico Lite gratuito, sendo que o USUÁRIO declara-se ciente de todas
as cláusulas dispostas neste termo.

3. Do Objeto – Disponibilização e Utilização
3.1. Os serviços disponibilizados no Dietpro Clínico Lite gratuito versão gratuita, serão disponibilizados
apenas 1 (uma) vez a cada USUÁRIO, pelo prazo de 15 dias, contatos a partir de seu cadastro no site.
3.2. Para acessar o sistema, o USUÁRIO, deverá acessar o site e preencher um formulário de cadastro
online.
3.3. O USUÁRIO acessará seu perfil no sistema através do e-mail e CPF cadastrado no momento do
preenchimento do formulário e compromete-se a não informar esses dados a terceiros.
3.4. O USUÁRIO é o único responsável pelas operações efetuadas no sistema uma vez que o acesso só foi
disponibilizado mediante ao cadastro realizado no site.

4. Do Prazo e Vigência
4.1. Este termo é válido por 15 (quinze) dias, contatos a partir do recebimento do login e senha por e-mail.
4.2. O prazo de acesso ao sistema gratuito não será prorrogado independentemente dos motivos do não
acesso pelo USUÁRIO.
4.3. Após o prazo determinado de 15 (quinze) dias, o acesso e dados contidos no perfil do USUÁRIO serão
apagados automaticamente pelo sistema.

5. Das Obrigações do Usuário
5.1. Respeitar as Cláusulas deste termo de aceite digital.
5.2. Responsabilizar-se pela veracidade de todos os dados fornecidos à empresa A.S. Sistemas no

momento do cadastro de acesso ao sistema Dietpro Clínico Lite gratuito.
5.3. Não compartilhar o acesso ao sistema com terceiros.

6. Responsabilidade da A.S.Sistemas
6.1. Liberar o acesso ao sistema Dietpro Clínico Lite gratuito versão gratuita pelo prazo de 15 (quinze) dias
sem a cobrança de taxas adicionais.
6.2. Após o prazo de 15 (quinze) dias, a empresa excluirá os dados inseridos no sistema, não se
responsabilizando em repassá-los ao cliente ou avisá-los do encerramento do acesso.
6.3. O USUÁRIO fica ciente e concorda que a A.S.Sistemas não é responsável:
6.3.1. Pelas informações cadastradas no sistema pelo USUÁRIO;
6.3.2. Pelas condições reais de internet do USUÁRIO;
6.3.3. Por qualquer dano sofrido pelo USUÁRIO em decorrência, do cancelamento do seu cadastro ou
término deste Contrato, nas hipóteses previstas, bem como da preservação ou fornecimento de informações
a seu respeito, pela A.S.Sistemas, em cumprimento de ordens judiciais;
6.3.4. Por qualquer irregularidade no funcionamento do sistema Dietpro Clínico Lite gratuito, incluindo as
hipóteses de caso fortuito, força maior, ato de terceiro ou inobservância, por parte do USUÁRIO, das
condições necessárias para a plena prestação e utilização do serviço.

7. Da Propriedade Intelectual
7.1. As Partes reconhecem que todas as marcas e logomarcas, bem como todos e quaisquer sinais
distintivos a serem utilizados nos termos deste Termo permanecerão como propriedade exclusiva das
respectivas Partes.
7.2. Para efeitos de divulgação e implantação do objeto do presente Termo, as Partes autorizam a utilização
de suas marcas, logomarcas e outros sinais de identificação, de indústria, de comércio, de serviços,
gratuitamente e para o fim exclusivo da Parceria no âmbito do presente instrumento não podendo as
mesmas ser objeto de transformação ou modificação, obrigando-se ambas as Partes a manterem a
identidade visual na utilização de todo material pertencente à outra Parte, sem transmiti-lo no todo ou em
parte a terceiros.
7.3. As Partes reconhecem que todos os recursos tecnológicos, bem como as bases de dados a serem
utilizadas nos termos deste Termo permanecerão sendo de propriedade e responsabilidade das respectivas
Partes que sejam detentoras de tais recursos.

8. Exclusividade
8.1. Este Termo não estabelece nenhum caráter de exclusividade entre as Partes.

9. Da Confidencialidade
9.1. Ademais, as Partes concordam que o conteúdo do presente Termo, bem como as informações
cadastrais, são estritamente confidenciais e não serão divulgadas a quaisquer indivíduos, sociedades ou
instituições.

10. Da Rescisão
10.1. O presente Termo entra em vigor na data do aceite e terá vigência por 15 (quinze) dias.

11. Do Foro
11.1. As controvérsias que venham a surgir deste contrato, quanto a seu serviço ou uso do software, serão
resolvidas de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Se qualquer cláusula destas Regras de
Uso for considerada ilegal, inválida, por qualquer motivo, isto não afetará a vigência das demais cláusulas,
que permanecerão em pleno vigor.

11.2. Para resolver quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato, as partes elegem o Foro
Central da comarca de Viçosa – MG com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam.

