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Bem-vindo(a) à Avetta, uma plataforma de gerenciamento da cadeia de suprimentos SaaS, que
conecta as maiores organizações do mundo (“Clientes”) com fornecedores, contratados e
distribuidores profissionais qualificados (“Fornecedores”). Exceto quanto ao especificamente
descrito abaixo em SERVIÇOS TERCEIRIZADOS; OUTROS SERVIÇOS, os serviços e o site da
Avetta (coletivamente, “Rede Avetta” ou “Serviços da Avetta”) são operados pela Avetta, LLC.
e suas afiliadas corporativas (coletivamente “nós”, “nos”, “Avetta” ou “Empresa”) e são
contratados por meio do nosso site em www.avetta.com ou sua versão móvel (em conjunto, o
“Site”). O uso dos Serviços da Avetta e do Site são regidos por esses Termos de Serviços
(“Termos de Serviços” ou “Contrato”), independentemente de você ser um assinante
registrado dos Serviços da Avetta ou do Site.
A Avetta reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de alterar, modificar, adicionar ou excluir
partes destes Termos de Serviços a qualquer momento, mediante aviso prévio de 30 dias,
enviado por e-mail. Caso o façamos, também publicaremos as alterações feitas a esses Termos
de Serviços nesta página, com antecedência de 30 dias, e indicaremos no topo da página a data
em que estes termos foram revisados pela última vez. O uso continuado dos Serviços da Avetta
após essas alterações constitui sua aceitação dos novos Termos de Serviços. Se você não
concorda em cumprir estes ou quaisquer Termos de Serviços futuros, não use ou acesse (ou
continue a usar ou acessar) os Serviços da Avetta. É de sua responsabilidade verificar
regularmente o Site para verificar se foram feitas alterações a esses Termos de Serviços e
examinar as mesmas.
LEIA COM ATENÇÃO ESTE CONTRATO ANTES DE USAR O SITE OU COMPRAR E/OU
USAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA AVETTA. ESTES TERMOS DE SERVIÇOS
CONTÊM IMPORTANTES INFORMAÇÕES SOBRE SEUS DIREITOS, RECURSOS E
OBRIGAÇÕES LEGAIS. ENTRE ELES ESTÃO VÁRIAS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES DE
RESPONSABILIDADE, SUAS OBRIGAÇÕES DE NÃO CARREGAR DADOS CONFIDENCIAIS,
UMA CLÁUSULA SOBRE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS QUE REGE COMO E ONDE SERÃO
RESOLVIDOS OS LITÍGIOS E A LEI QUE REGE ESTES TERMOS DE SERVIÇOS, ALÉM DE
UMA DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A ARBITRAGEM DE AÇÃO COLETIVA.
VOCÊ PAGA UMA TAXA PARA COMPRAR SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÕES DE PRÉQUALIFICAÇÃO DA AVETTA COM BASE NOS PARÂMETROS APRESENTADOS PELOS
CLIENTES E AS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ PRESTA.
QUANDO VOCÊ ASSINA OS SERVIÇOS DA AVETTA, COBRAMOS UMA TAXA DE
ATIVAÇÃO NO SEU CARTÃO DE CRÉDITO E SALVAMOS O NÚMERO DE SEU CARTÃO DE
CRÉDITO. A MENOS QUE QUE VOCÊ RESCINDA SUA ASSINATURA, FATURAREMOS
AUTOMATICAMENTE SEU CARTÃO DE CRÉDITO EM CADA UMA DAS SEGUINTES
CIRCUNSTÂNCIAS:
•

COMO FORNECEDOR SUA CONTA SERÁ AUTOMATICAMENTE RENOVADA E
FATURAREMOS SEU CARTÃO DE CRÉDITO AUTOMATICAMENTE A CADA 12
MESES A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA, A MENOS QUE QUE VOCÊ
LIGUE PARA CANCELAR SUA CONTA COM PELO MENOS 30 DIAS DE
ANTECEDÊNCIA DE SUA DATA DE RENOVAÇÃO

•

COMO FORNECEDOR, FATURAREMOS SEU CARTÃO DE CRÉDITO
AUTOMATICAMENTE A CADA VEZ QUE VOCÊ ATUALIZAR SUA ASSINATURA,
QUANDO ADICIONAR UM SITE DE CLIENTE OU UM PRODUTO

•

COMO FORNECEDOR, FATURAREMOS SEU CARTÃO DE CRÉDITO
AUTOMATICAMENTE TODA VEZ QUE SUA ASSINATURA FOR ATUALIZADA POR
UM CLIENTE QUE SELECIONE VOCÊ EM SUA LISTA DE FORNECEDORES
APROVADOS

•

COMO FORNECEDOR, FATURAREMOS SEU CARTÃO DE CRÉDITO
AUTOMATICAMENTE TODA VEZ QUE UM CLIENTE INFORMAR À AVETTA QUE
VOCÊ FAZ PARTE DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DAQUELE CLIENTE

CONSULTE A SEÇÃO “LISTAS DE CONTEÚDO DE USUÁRIO FORNECEDOR E LISTA DE
FORNECEDORES” DESTES TERMOS DE SERVIÇOS E A POLÍTICA DE REEMBOLSO E
RENOVAÇÃO NO ANEXO 2 PARA SABER MAIS DETALHES.
SE HOUVER ALTERAÇÕES NAS INFORMAÇÕES DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO, ENTRE
EM CONTATO COM A AVETTA PELO TELEFONE 949-936-4500 PARA COMUNICAR AS
ATUALIZAÇÕES NAS INFORMAÇÕES DO CARTÃO DE CRÉDITO. SE A AVETTA NÃO
PUDER FATURAR SEU CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME DESCRITO ACIMA, SUA
ASSINATURA SERÁ RESCINDIDA NO FINAL DO PRAZO DE ASSINATURA DA SUA ATUAL
ASSINATURA.
CLIQUE NA CAIXA ABAIXO PARA CONFIRMAR QUE LEU, ENTENDEU E CONCORDA EM
CUMPRIR OS TERMOS DESTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE VOCÊ SER UM
ASSINANTE REGISTRADO DOS SERVIÇOS DA AVETTA OU DO SITE. SE ESTIVER
ASSINANDO ESTE CONTRATO EM NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA PESSOA
JURÍDICA, VOCÊ CONFIRMA QUE ESTÁ AUTORIZADO A VINCULAR TAL ENTIDADE E
SUAS AFILIADAS A ESTES TERMOS E CONDIÇÕES, CASO EM QUE AS PALAVRAS
“VOCÊ(S)” OU “SEU(S)” REFEREM-SE A TAL ENTIDADE E SUAS AFILIADAS. SE NÃO
ESTIVER AUTORIZADO, OU SE NÃO CONCORDA COM ESTES TERMOS E CONDIÇÕES,
NÃO ACEITE ESTE CONTRATO E NÃO ACESSE OS SERVIÇOS DA AVETTA. ESTE
CONTRATO CONSTITUI UM ACORDO VINCULATIVO ENTRE VOCÊ E A AVETTA. SE NÃO
CONCORDAR COM OS TERMOS DESTE CONTRATO, DESCONECTE-SE IMEDIATAMENTE
DO SITE E NÃO USE OS SERVIÇOS DA AVETTA.

DEFINIÇÕES
Da forma utilizada aqui, ou em qualquer documento associado a este Contrato:
•
•
•
•

“Você” e “seu(s)” refere-se a, e inclui, Você, tanto individualmente, como o funcionário
do Cliente ou Fornecedor que usar ou acessar o Site, ou como a entidade do Cliente ou
Fornecedor que você representa
“Cliente” significa uma empresa, entidade comercial ou outra pessoa que busque
envolver ou qualificar um ou mais Fornecedores e tenha concordado em tornar-se
membro da Rede Avetta
“Fornecedor” significa a pessoa, empresa, entidade comercial ou outra pessoa que
preste ou busque prestar serviços contratados a um ou mais Clientes e tenha
concordado em tornar-se membro da Rede Avetta
“Funcionário” refere-se a quaisquer funcionários ou agentes de um Cliente ou
Fornecedor que acessam os Serviços da Avetta e/ou o Site em nome do Cliente ou
Fornecedor

•

“Nós”, “nosso(a)”, “nos”, “Avetta” refere-se à Avetta, LLC ou suas afiliadas e
subsidiárias

SERVIÇOS DA AVETTA
Nossos Serviços da Avetta são os Serviços da Avetta que prestamos a Você como membro da
Rede Avetta em todo o nosso Site ou de outra forma. Avetta é um serviço de assinatura on-line
que proporciona aos seus assinantes, Clientes e Fornecedores, acesso a uma variedade de
serviços relacionados com verificações de pré-qualificação. A Avetta disponibiliza verificações de
pré-qualificação com base nos parâmetros apresentados pelos Clientes. Esses serviços de préqualificação são realizados de maneira automática.
Para prestar esses serviços, oferecemos uma série de planos de assinatura em níveis de preço
variados, incluindo planos promocionais especiais ou assinaturas com limitações.
A Avetta se reserva o direito de alterar, modificar, suspender ou descontinuar todo ou parte do
Site ou quaisquer dos Serviços da Avetta, a seu exclusivo critério, mediante notificação prévia de
30 dias. A Avetta também poderá impor limites sobre certos recursos ou restringir seu acesso a
partes ou a todo o Site ou Serviços, a seu exclusivo critério e sem notificação ou
responsabilidade.
A Avetta pode alterar os preços dos Serviços da Avetta a qualquer momento. Você receberá
uma notificação por escrito, com pelo menos 30 dias de antecedência, sobre qualquer aumento
nas tarifas dos serviços em relação aos preços em vigor. Se você é Fornecedor e sua assinatura
mudar para um novo nível de preço, você receberá uma notificação, com pelo menos 30 dias de
antecedência, sobre o aumento de preço em relação ao preço em vigor. Este Contrato (incluindo
o preço alterado) permanecerá em vigor a menos que Você notifique por escrito a rescisão à
Avetta, em até 30 dias após tal notificação.

RETENÇÃO DE IMPOSTOS
Todos os impostos aplicáveis relacionados ao pagamento devido à Avetta segundo os termos
deste Contrato serão de sua responsabilidade e retidos por você em nome da Avetta quando
pagar a taxa de assinatura à Avetta.
É sua obrigação fornecer à Avetta uma cópia do comprovante fiscal para substanciar que os
pagamentos dos impostos foram devidamente liquidados em nome da Avetta.
Qualquer falha de sua parte em reter o imposto para pagamento às autoridades fiscais
relevantes, que leva a multas, sobretaxas ou rejeição do pedido de dedução fiscal, não é
obrigação da Avetta; e nenhuma medida de recuperação deve ser realizada contra a Avetta.

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS; OUTROS SERVIÇOS
A Avetta pode fornecer serviços terceirizados a Você por meio dos Serviços da Avetta
(“Serviços Terceirizados”). O uso dos Serviços Terceirizados é regido pelos termos dispostos
pelo fornecedor dos Serviços Terceirizados. A Avetta não assume nenhuma responsabilidade,
seja ela qual for, pelos Serviços Terceirizados que você decidir usar. Você não pode instalar ou
usar quaisquer Serviços Terceirizados de forma a criar obrigações para a Avetta. Apenas para
sua conveniência, a Avetta pode incluir encargos para Serviços Terceirizados como parte da sua
assinatura.

A Avetta pode prestar outros serviços disponíveis a Você por meio do Site, como o
EmployeeGUARD (“Outros serviços”). O uso de Outros serviços é regido pelos termos e
condições, política de privacidade, isenção de responsabilidade e leis de direito autoral
específicas desses Outros serviços.

USO DOS SERVIÇOS DA AVETTA
Você receberá uma licença limitada, não exclusiva, intransferível e revogável para acessar e
usar os Serviços da Avetta e o Conteúdo fornecido por você, para os quais tenha uma assinatura
válida estritamente de acordo com este Contrato, apenas para os seus legítimos objetivos
comerciais internos. Somente os Funcionários autorizados pelo Cliente ou Fornecedor assinante
podem acessar e usar os Serviços da Avetta e o Site. Você não pode usar credenciais de login
para acessar os Serviços da Avetta e o Site fora do país para o qual foram emitidas. Suas
credenciais de login podem ficar sem acesso a determinados materiais de outra forma
disponíveis nos Serviços da Avetta. Qualquer uso dos Serviços da Avetta ou do Conteúdo
mencionado no produto final que não seja especificamente autorizado neste instrumento, e sem
o prévio consentimento por escrito da Avetta, fica estritamente proibido e será motivo de rescisão
da licença aqui concedida. Essa licença está sujeita a este Contrato e não permite o uso de
métodos de extração de dados, robôs, raspagem, obtenção ou métodos de extração de dados
semelhantes. O uso não autorizado também poderá violar as leis vigentes, incluindo leis de
direito autoral e de marcas registradas, e regulamentos e estatutos de comunicação vigentes. A
menos que seja explicitamente estabelecido neste instrumento, nada neste Contrato será
interpretado como conferindo qualquer licença aos direitos de propriedade intelectual, seja por
impedimento, implicação ou de outra forma. Esta licença é revogável a qualquer momento, sem
notificação e com ou sem motivo.
Sua licença de acesso e uso dos Serviços da Avetta e a qualquer Conteúdo mencionado no
produto final está sujeita às seguintes restrições e proibições sobre o uso: Você não pode (a)
copiar, imprimir (exceto para seus próprios fins de arquivamento em conexão com o uso
autorizado dos Serviços da Avetta), republicar, exibir, distribuir, transmitir, vender, alugar,
arrendar, emprestar ou de outra forma tornar disponível em qualquer forma ou por quaisquer
meios todo ou parte dos Serviços da Avetta ou qualquer Conteúdo nestes obtido; (b) usar os
Serviços da Avetta ou qualquer Conteúdo nestes obtidos para desenvolver, ou como
componente de, quaisquer sistemas de informações, armazenamento e recuperação, banco de
dados, base de informações ou recurso similar (em qualquer mídia existente ou a ser
desenvolvida), que sejam oferecidos para distribuição comercial de qualquer espécie, incluindo
por meio de venda, licença, arrendamento, aluguel, assinatura ou qualquer mecanismo de
distribuição comercial; (c) criar compilações ou trabalhos derivados de qualquer Conteúdo dos
Serviços da Avetta; (d) usar qualquer Conteúdo dos Serviços da Avetta de qualquer maneira que
possa infringir quaisquer direitos autorais, direitos a propriedade intelectual, direitos proprietários
ou direitos proprietários da Avetta ou de quaisquer terceiros; (e) remover, alterar ou esconder
qualquer aviso de direitos autorais ou outro aviso de propriedade ou termos de uso contidos nos
Serviços da Avetta; (f) tornar qualquer parte dos Serviços da Avetta disponível por meio de
sistema de compartilhamento de tempo, bureau de serviços, internet ou outra tecnologia
existente ou a ser desenvolvida no futuro; (g) remover, descompilar, desmontar ou reverter a
engenharia de qualquer software dos Serviços da Avetta ou usar qualquer software de
monitoramento ou descoberta de rede para determinar a arquitetura dos Serviços da Avetta; (h)
usar qualquer processo automático ou manual de coleta de informações dos Serviços da Avetta;
(i) usar os Serviços da Avetta com o propósito de reunir informações para ou transmitir (1) e-mail
comercial não solicitado; (2) e-mail que faça uso de cabeçalhos, nomes de domínio inválidos ou
inexistentes, ou outros meios de endereçamento enganoso; e (3) chamadas telefônicas ou
transmissões de fax não solicitadas; (j) usar os Serviços da Avetta de maneira que viole qualquer

legislação, regra ou regulamento vigente, incluindo, entre outros, aqueles que regulam o uso de
e-mail, transmissões de fax ou solicitações telefônicas; e (k) exportar ou reexportar os Serviços
da Avetta ou qualquer parte destes, ou qualquer software disponível nos ou por meio dos
Serviços da Avetta, em violação das leis ou regulamentos de controle de exportação dos
Estados Unidos ou de qualquer outro país.
Os Fornecedores concordam expressamente que, como parte dos Serviços da Avetta, a Avetta
realizará uma avaliação objetiva dos procedimentos e práticas do Fornecedor para avaliar a
conformidade com as normas regulatórias relevantes ou práticas recomendadas da indústria
pelo Fornecedor (“Auditoria”). Entre os tipos de auditorias que podemos realizar estão:
•
•
•

•
•
•

•
•

“Auditoria de atualização anual”: uma avaliação das informações de segurança dos
funcionários da empresa, incluindo relatórios e citações pelos órgãos regulatórios do
governo e relatórios de remuneração de trabalhadores
“Auditoria do manual”: uma avaliação das políticas, programas e/ou procedimentos de
saúde, por escrito, em relação às práticas regulatórias relevantes ou práticas
recomendadas da indústria, para identificar a conformidade do Fornecedor
“Auditoria de implementação”: uma avaliação de evidências documentadas para
verificar a implementação de políticas, programas e/ou procedimentos de saúde e
segurança, por escrito, em relação às práticas regulatórias relevantes ou práticas
recomendadas da indústria, para identificar a conformidade do Fornecedor
“InsureGUARD™”: verificação de certificados de seguro para garantir a conformidade
com requisitos de seguro dos clientes, bem como a validade
“Auditoria de análise de competência”: uma avaliação dos sistemas de gestão interna
e competência associados com garantias de competência de funcionários específicos de
um Fornecedor
“Auditoria de campo”: uma avaliação abrangente e presencial da documentação,
comportamentos e práticas de saúde e segurança em um local definido para avaliar a
conformidade do Fornecedor com as práticas regulatórias relevantes ou práticas
recomendadas da indústria
“Verificação de FPQ (Formulário de Pré-Qualificação)”: triagem de um manual de
segurança da empresa para confirmar sua abrangência e que pertence à referida
empresa
“Auditoria do Manual de segurança”: uma avaliação das políticas, programas e/ou
procedimentos de saúde, por escrito, em relação às práticas regulatórias relevantes ou
práticas recomendadas da indústria, para identificar a conformidade do Fornecedor

ou qualquer outra Auditoria solicitada pelo cliente

CONTEÚDO
Você entende que todas as informações, dados, textos, software, gráficos, mensagens,
identificadores ou outros materiais (“Conteúdo”), sejam eles postados publicamente ou
transmitidos em caráter privado, são de responsabilidade exclusiva da pessoa que os originou. A
Avetta não controla o Conteúdo publicado no site ou fornecido por meio dos Serviços da Avetta
e, assim sendo, não garante a precisão, integridade ou qualidade de tal Conteúdo. Você entende
que quando usa os Serviços da Avetta e/ou o Site pode estar exposto a Conteúdo que talvez
considere ofensivo, indecente ou censurável. Sob nenhuma circunstância a Avetta será
responsabilizada, de nenhuma forma, por qualquer conteúdo, incluindo, entre outros, erros ou
omissões em qualquer Conteúdo ou perdas/danos de qualquer espécie incorridos em virtude do
uso do Conteúdo publicado, enviado por e-mail, transmitido ou de outra forma disponibilizado no
Site ou por meio dos Serviços da Avetta.

Você reconhece que a Avetta pode ou não filtrar o Conteúdo, mas que a Avetta e seus
responsáveis designados terão o direito (mas não a obrigação), a seu exclusivo critério, de filtrar,
recusar ou remover todo o Conteúdo que esteja disponível no Site ou por meio dos Serviços da
Avetta. Sem limitar o precedente, a Avetta e seus responsáveis designados terão o direito de
remover (a seu exclusivo critério) qualquer conteúdo que viole este Contrato ou seja de outra
forma censurável. Você concorda que precisa avaliar e arcar com todos os riscos associados ao
uso de qualquer Conteúdo, incluindo a confiança na precisão, integridade ou utilidade de tal
Conteúdo. A este respeito, você reconhece que não pode se basear em nenhum Conteúdo
criado pela Avetta ou enviado à Avetta.
Você reconhece, consente e concorda que a Avetta pode acessar, preservar e divulgar
informações e o Conteúdo da sua conta se assim for exigido por lei ou se, em boa fé, acreditar
que tal preservação ou divulgação de acesso é razoavelmente necessária para: (a) cumprir com
processos judiciais; (b) fazer cumprir este Contrato; (c) responder às alegações de que algum
Conteúdo viola os direitos de terceiros; (d) responder às suas solicitações de atendimento ao
cliente; ou (e) proteger os direitos, propriedade ou segurança pessoal da Avetta, seus usuários e
do público. Reservamo-nos o direito de investigar reclamações ou violações relatadas deste
Contrato e de tomar as medidas que considerarmos adequadas, incluindo, entre outras, reportar
qualquer atividade ilegal suspeita a funcionários responsáveis pela aplicação da lei, reguladores
ou outros terceiros e divulgar qualquer informação necessária ou adequada para essas pessoas
ou entidades relacionadas ao seu perfil, endereços de e-mail, histórico de uso, materiais
publicados, endereços de IP e informações de tráfego.
Você entende que o processamento e a transmissão técnica do Site, incluindo o seu conteúdo,
podem envolver (a) transmissões em várias redes e (b) alterações para adequação e adaptação
aos requisitos técnicos de conexão de redes ou dispositivos.
“Conteúdo de usuário” inclui todo o Conteúdo que Você venha a carregar ou enviar à Avetta
relacionado com o seu uso dos Serviços da Avetta e do Site. O Conteúdo de usuário pode
incluir, entre outros, Dados de acesso limitado e Dados de acesso geral (conforme definido
abaixo) e, de modo geral, seu nome, os estados, países e jurisdições em que Você opera e/ou
mantém escritórios, informações de contato do seu principal ponto de contato listado, seu
logotipo, seu Formulário de pré-qualificação (Prequalification Form, “FPQ”), informações
específicas do seguro e todos e quaisquer dados coletados durante uma Auditoria, dados de
EMR e OSHA. Você, e não a Avetta, é inteiramente responsável por todo o Conteúdo de usuário
que carregue, publique, envie por e-mail, transmita ou de outra forma disponibilize por meio do
Site ou dos Serviços da Avetta. Você será o único responsável pelo seu próprio Conteúdo de
usuário e as consequências de envio desse Conteúdo de usuário.
VOCÊ CONCORDA EXPRESSAMENTE EM NÃO CARREGAR OU ENVIAR QUAISQUER
DADOS CONFIDENCIAIS PARA A AVETTA EM CONEXÃO COM O SEU USO DOS SERVIÇOS
DA AVETTA E DO SITE. VOCÊ É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR GARANTIR QUE TODAS AS
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS QUE CARREGAR OU ENVIAR EM CONEXÃO COM O
USO DOS SERVIÇOS DA AVETTA E DO SITE NÃO CONTENHAM DADOS CONFIDENCIAIS.
DADOS CONFIDENCIAIS INCLUEM, ENTRE OUTROS, INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE OU
CONDIÇÃO FÍSICA OU MENTAL, ORIGEM RACIAL OU ÉTNICA, VIDA SEXUAL,
ASSOCIAÇÃO A SINDICATO COMERCIAL, OPINIÕES POLÍTICAS OU ANTECEDENTES
CRIMINAIS (INCLUINDO ENVOLVIMENTO OU ALEGAÇÃO DE ENVOLVIMENTO EM
QUALQUER CRIME) RELATIVAMENTE A QUALQUER PESSOA, SEJA QUEM FOR.
A definição de “Dados de acesso limitado” é: Seu Formulário de pré-qualificação (“FPQ”),
informações específicas do seguro, todos e quaisquer dados coletados durante uma auditoria,
dados de EMR e OSHA.

“Dados de acesso geral” é definido como o seu nome, descrição dos serviços, os estados,
países e jurisdições em que Você opera e/ou mantém escritórios, informações de contato do seu
ponto principal de contato listado e seu logotipo.
Você outorga neste ato à Avetta uma licença não-exclusiva, transferível, inteiramente paga,
global, permanente e irrevogável e os direitos de (i) usar, modificar, copiar, reproduzir, transmitir,
sublicenciar, indexar, modelar, agregar, publicar, exibir e distribuir o seu Conteúdo de usuário
para disponibilizar os Serviços da Avetta a Você e a todos os demais Clientes e Fornecedores
consumidores da Avetta; e (ii) anonimizar irrevogavelmente e agregar o seu Conteúdo de usuário
para realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento e análise estatística, desenvolver
modelos analíticos e desenvolver e fornecer outros produtos e serviços relacionados a
verificações de pré-qualificação.

LISTAS DE CONTEÚDO DE USUÁRIO FORNECEDOR E LISTA DE
FORNECEDORES
Não obstante o acima exposto, se você for um Fornecedor e enviou um Conteúdo de usuário,
reconhece, e concordamos, que o Conteúdo de usuário do Fornecedor: (i) será compartilhado
com outros usuários autorizados do Cliente que aparecem em Sua “Lista de clientes”, a qual
está vinculada à sua conta; (ii) os clientes podem vincular-se à sua conta e Você pode revisar
sempre que quiser, bastando acessar sua conta; (iii) Você pode adicionar ou remover qualquer
Cliente de sua Lista de clientes a qualquer momento, seja entrando em contato conosco ou
usando a interface na internet; (iv) qualquer usuário de um Cliente que não conste em sua Lista
de clientes não poderá acessar Dados de acesso limitado; e (v) outros Fornecedores não têm
acesso a Dados de acesso limitado.
Você reconhece, ainda, e também concordamos que: (i) Os Dados de acesso geral serão
usados para auxiliar os Clientes que estão procurando proponentes em potencial; (ii) apenas os
Clientes que constem na Lista de clientes da Avetta poderão visualizar este Acesso geral; e (iii)
Dados de acesso geral não são dados públicos, e sim protegidos por senha e compartilhados
apenas com nossos membros do Cliente consorciado.
Os Fornecedores reconhecem e concordam que qualquer um dos membros do nosso consórcio
de clientes da Rede Avetta pode adicionar sua conta à “Lista de fornecedores” aprovada deste
Cliente. Isso gera um e-mail de notificação para o seu usuário principal, indicando qual Cliente
adicionou você à sua Lista de fornecedores aprovada e quando. Se não quiser associar a sua
conta a esse Cliente, remova a sua conta da Lista de fornecedores aprovada dele, entrando em
contato conosco, caso em que o Cliente será notificado sobre a sua solicitação de retirada da
Lista de fornecedores aprovada do Cliente. Se não solicitar que retiremos sua conta dentro de 3
dias, seu cartão de crédito será automaticamente debitado, conforme descrito acima e no Anexo
2, “Política de reembolso para Fornecedores”.
Os fornecedores reconhecem e concordam, ainda, que toda vez que um Cliente indicar à Avetta
que Você faz parte da cadeia de suprimentos do Cliente, a Avetta colocará Você na Lista de
fornecedores aprovados daquele Cliente. Isso gera um e-mail de notificação para o seu usuário
principal, indicando qual Cliente adicionou você à sua Lista de fornecedores aprovada e quando.
Se não solicitar que retiremos sua conta dentro de 3 dias, seu cartão de crédito será
automaticamente debitado, conforme descrito acima e no Anexo 2, “Política de reembolso para
Fornecedores”.
Envidaremos esforços comercialmente razoáveis para gravar com precisão o Conteúdo de
usuário enviado por Você em sua conta que aparece no Site e por meio dos Serviços da Avetta.
Ao efetuar o login ou mediante solicitação, você receberá uma cópia completa de qualquer
Auditoria que realizarmos na sua empresa, como aparecerá para a Avetta e para os Clientes no

Site e por meio dos Serviços da Avetta. É sua responsabilidade revisar o Conteúdo de usuário e
outros conteúdos das Auditorias realizadas e verificar se as informações contidas no Formulário
de auditoria são e permanecem completas e precisas. Você concorda, ainda, em notificar-nos
imediatamente sobre quaisquer erros ou omissões no Conteúdo de usuário ou outro Conteúdo
relacionado a você que apareça no Site ou por meio dos Serviços da Avetta.
Os Fornecedores reconhecem e concordam que qualquer Auditoria realizada por nós serve ao
propósito de coletar a documentação necessária para análise pelos Clientes potenciais. Não
somos responsáveis pela retenção de registros em relação aos seus registros ou qualquer
informação que você nos forneça em conexão com o uso do Site e dos Serviços da Avetta. A
menos que, antes da nossa disposição de qualquer informação sua, Você tenha solicitado
especificamente, por escrito, que a sua documentação seja devolvida, temos o direito de dispor
dessas informações sem devolvê-las a você.

DIREITOS PROPRIETÁRIOS DA AVETTA
A Avetta (e seus licenciadores, se for o caso) terá todos os direitos, títulos e interesses, incluindo
todos os direitos de propriedade intelectual relacionados nos e aos Serviços da Avetta (e toda a
tecnologia, software e análise subjacentes) e do Conteúdo fornecido pela Avetta (exceto o seu
Conteúdo de usuário), quaisquer modelos, métodos, algoritmos, descobertas, invenções,
modificações, personalizações, aprimoramentos, extensões, derivativos, materiais, ideias e
outros produtos de trabalho concebidos, originados ou preparados em conexão com os Serviços
da Avetta ou relacionados a este Contrato.
Avetta e outros gráficos, logotipos, projetos, cabeçalhos de página, ícones de botões, scripts e
nomes dos serviços da Avetta são marcas comerciais registradas, marcas comerciais ou
identidade visual da Avetta nos Estados Unidos e/ou em outros países. As marcas comerciais e
a identidade visual da Avetta não podem ser usadas, inclusive, como parte de marcas comerciais
e/ou como parte de nomes de domínio, em conexão com qualquer produto ou serviço de
qualquer forma que possa causar confusão e não podem ser copiadas, imitadas ou usadas, no
todo ou em parte, sem a prévia autorização por escrito da Avetta.

SUAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS
Você declara, garante e concorda que:
•

•
•
•
•
•

Você está celebrando este Contrato em sua capacidade profissional apenas para fins
comerciais ou profissionais, como um prestador de serviços especializados (se você for
um Fornecedor) ou como um operador no campo para o qual Você procura um
Fornecedor (se você for um Cliente), e não para seus objetivos pessoais, familiares ou
domésticos;
Você possui o direito e a capacidade legal de celebrar este Contrato e cumprir com seus
termos;
Você usará os Serviços da Avetta e o Site apenas para fins legais e de acordo com este
Contrato e com todas as leis, regulamentos e políticas aplicáveis;
Você usará os Serviços da Avetta e o Site apenas em um computador e/ou celular para
o qual o uso esteja autorizado pelo proprietário do computador e/ou do telefone celular;
As informações que Você fornece são verdadeiras e precisas e você tem o direito de
fornecê-las;
Você é, pelo menos, maior de idade em sua jurisdição de residência e é uma pessoa
capaz de compor contratos legalmente vinculativos, de acordo com a legislação aplicável
e em nome da entidade que representa.

•

Você concorda em não:
o

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

o

o

o
o

carregar, publicar, enviar por e-mail, transmitir ou de outra forma disponibilizar
qualquer Conteúdo falso, enganoso, ilegal, prejudicial, ameaçador, abusivo,
assediante, danoso, difamatório, vulgar, obsceno, calunioso ou invasivo da
privacidade de outrem, odioso ou racial, etnicamente ou de outra forma
censurável;
usar os Serviços da Avetta ou o Site para prejudicar menores de alguma forma;
usar os Serviços da Avetta ou o Site para personificar qualquer pessoa ou
entidade, ou de outra forma deturpar sua afiliação com uma pessoa física ou
jurídica;
forjar cabeçalhos ou manipular identificadores de forma a disfarçar a origem de
qualquer Conteúdo transmitido por meio dos Serviços da Avetta ou do Site;
remover quaisquer aviso proprietários do Site ou dos Serviços da Avetta;
causar, permitir ou autorizar a modificação, criação de trabalhos derivados ou
tradução dos Serviços da Avetta ou do Site sem o prévio consentimento por
escrito da Avetta;
usar os Serviços da Avetta ou o Site com propósitos fraudulentos ou ilícitos;
tentar descompilar, reverter a engenharia, desmontar ou hackear o Site ou os
Serviços da Avetta, ou destruir ou superar qualquer tecnologia de criptografia ou
medidas de segurança implementadas pela Avetta com relação ao Site ou aos
Serviços da Avetta, ou quaisquer Serviços da Avetta e/ou dados transmitidos,
processados ou armazenados pela Avetta;
carregar, publicar, enviar por e-mail, transmitir ou disponibilizar qualquer
Conteúdo que não tenha o direito de disponibilizar nos termos de qualquer
legislação ou em relações contratuais ou fiduciárias (como informações
privilegiadas, informações proprietárias e confidenciais aprendidas ou divulgadas
como parte das relações de trabalho ou em contratos de não divulgação);
carregar, publicar, enviar por e-mail, transmitir ou disponibilizar qualquer
Conteúdo que viole qualquer patente, marca comercial, segredo comercial,
direitos autorais ou outros direitos de propriedade de qualquer parte;
carregar, publicar, enviar por e-mail, transmitir ou disponibilizar qualquer
publicidade não solicitada ou não autorizada, materiais promocionais, “lixo
eletrônico”, “spam”, “corrente de e-mail”, “esquemas de pirâmide” ou qualquer
outra forma de solicitação;
carregar, publicar, enviar por e-mail, transmitir ou disponibilizar qualquer material
que contenha vírus de software ou qualquer outro código de computador,
arquivos ou programas desenvolvidos para interromper, destruir ou limitar a
funcionalidade de qualquer software ou hardware ou equipamento de
telecomunicações;
interferir no ou interromper o Site, os Serviços da Avetta ou os servidores ou
redes conectadas ou operadas com o Site, ou desobedecer quaisquer requisitos,
procedimentos, políticas ou regulamentos de redes conectadas ou operadas
com o Site;
usar o Site ou os Serviços da Avetta para violar, intencionalmente ou não,
qualquer lei, regra ou regulamento local, estadual, nacional ou internacional
aplicável;
usar o Site ou os Serviços da Avetta para fornecer suporte ou recursos materiais
(ou ocultar ou disfarçar a natureza, localização, fonte ou propriedade do suporte
ou dos recursos materiais) para qualquer organização designada pelo governo
dos Estados Unidos como sendo uma organização terrorista estrangeira, de
acordo com a seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade dos EUA ou
qualquer legislação similar em outras jurisdições;

o
o

usar o Site ou os da Serviços da Avetta para “perseguir” ou assediar outras
pessoas; e/ou
usar o Site ou os Serviços da Avetta para coletar ou armazenar dados pessoais
sobre outros usuários em conexão com a conduta e as atividades proibidas
estabelecidas acima.

SUAS OBRIGAÇÕES DE CONFIDENCIALIDADE
Nossas “Informações Confidenciais” são definidas como (i) quaisquer e todas as informações
que Você possa acessar ou receber a respeito de qualquer outro Fornecedor ou Cliente, e (ii)
quaisquer informações, incluindo, entre outras, planos de negócios e marketing, tecnologia e
informações técnicas, planos e projetos de produtos e processos de negócios, divulgados por
nós ou revelados como resultado dos serviços que prestamos nos Serviços da Avetta; desde
que, no entanto, as Informações Confidenciais não incluam qualquer informação que (i) seja ou
se torne, de modo geral, conhecida do público sem violação de qualquer obrigação conosco ou
com qualquer Cliente ou Fornecedor, (ii) era de Seu conhecimento antes de nossa divulgação ou
de qualquer Cliente ou Fornecedor, (iii) seja recebida de um terceiro sem violação de qualquer
obrigação conosco ou com qualquer Cliente ou Fornecedor, ou (iv) tenha sido desenvolvida
independentemente por você sem fazer referência às nossas Informações Confidenciais.
Você não usará ou divulgará quaisquer de nossas Informações Confidenciais para qualquer fim
que não sejam os seus fins comerciais internos legítimos, conforme seja necessário para realizar
os benefícios dos Serviços da Avetta que oferecemos a Você. Você usará o mesmo grau de
cuidado que usa para proteger suas próprias informações confidenciais de tipo semelhante (mas
não inferiores aos cuidados razoáveis). Você limitará o acesso às nossas Informações
Confidenciais aos funcionários e ao pessoal que necessite desse acesso para fins consistentes
com a realização dos benefícios dos Serviços da Avetta e do Site que oferecemos a Você.

INDENIZAÇÃO NAS RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS
Você concorda em defender, indenizar e isentar a Avetta e nossos diretores, executivos,
membros, gerentes, funcionários, agentes, sucessores e cessionários de e contra todas as
perdas, danos, responsabilidades, deficiências, ações, julgamentos, juros, prêmios, penalidades,
multas, custos ou despesas de qualquer tipo, incluindo honorários advocatícios razoáveis, o
custo de fazer valer qualquer direito à indenização abaixo e o custo de buscar qualquer provedor
de seguros (“Perdas”) decorrentes ou resultantes de qualquer reivindicação, ação ou processo
de terceiros decorrentes ou resultantes do seu uso dos Serviços da Avetta ou do Site, incluindo,
entre outras, qualquer reivindicação, processo ou ação de terceiros decorrentes do acesso
destes terceiros ao Conteúdo fornecido por Você em conexão com o seu uso dos Serviços da
Avetta e do Site.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI, A AVETTA, EM NENHUM CASO, SERÁ
RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE USO, RECEITA OU LUCRO OU PERDA DE
DADOS OU POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS, EXEMPLARES, ESPECIAIS OU
PUNITIVOS SEJA DEVIDO A DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, DELITO (INCLUINDO
NEGLIGÊNCIA) OU DE OUTRA FORMA, INDEPENDENTEMENTE DE TAL DANO SER
PREVISÍVEL E DE TERMOS SIDO AVISADOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI, A RESPONSABILIDADE AGREGADA DA
AVETTA DECORRENTE OU RELACIONADA COM O PRESENTE CONTRATO NÃO
EXCEDERÁ OS VALORES REALMENTE PAGOS OU DEVIDOS POR VOCÊ NOS 12 (DOZE)

MESES IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO EVENTO QUE DÁ ENSEJO A TAL
RESPONSABILIDADE.
Não obstante qualquer disposição em contrário, a Avetta não será considerada em
descumprimento de qualquer disposição deste Contrato ou será responsável por Você ou por
terceiros por qualquer atraso, erro, falha no desempenho ou interrupção de desempenho devido
a qualquer ato fortuito, guerra, insurreição, atos de terrorismo, motim, boicote, greves,
interrupção do serviço de energia, interrupção da internet ou serviço de comunicações,
perturbações laborais ou civis, atos de qualquer outra pessoa que não estejam sob o controle da
Avetta ou outras causas similares.

SEM GARANTIAS
VOCÊ RECONHECE E CONCORDA QUE A AVETTA NÃO GARANTE, FAZ GARANTIAS OU
DECLARAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA, IMPLÍCITA, ESTATUTÁRIA OU
DE OUTRA FORMA, E, NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI VIGENTE,
ESPECIFICAMENTE NOS ISENTAMOS DE TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS E
GARANTIAS OU DECLARAÇÕES IMPOSTAS POR LEI, INCLUINDO AS RELATIVAS À
COMERCIABILIDADE, APTIDÃO PARA UM OBJETIVO ESPECÍFICO DE NÃO VIOLAÇÃO,
PRECISÃO, CORREÇÃO, INTEGRIDADE OU CORRESPONDÊNCIA COM A DESCRIÇÃO, E
QUALQUER GARANTIA OU DECLARAÇÃO A PARTIR DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO,
USO OU PRÁTICA COMERCIAL. TODOS OS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA AVETTA NOS
TERMOS DESTE INSTRUMENTO SÃO REALIZADOS E FORNECIDOS “COMO ESTÃO” E
“CONFORME DISPONÍVEIS”, EXCLUINDO-SE QUALQUER GARANTIA, SEJA ELA QUAL
FOR.
Você também reconhece e concorda que seu uso dos Serviços da Avetta e/ou do Site não
garante a aceitação do seu trabalho ou de qualquer Cliente da Avetta. Você é o único
responsável por suas interações com outros membros da Rede Avetta. A Avetta não é
responsável e neste ato se exime de qualquer responsabilidade com relação a interações ou
litígios entre Você e quaisquer outros Clientes ou Fornecedores da Avetta.

AVISOS, PERMISSÕES E APROVAÇÕES
Todos os avisos, permissões e aprovações nos termos deste instrumento serão feitos por escrito
e considerados entregues se: (i) entregues pessoalmente; (ii) no segundo dia útil após o envio;
(iii) no segundo dia útil após o envio por fax confirmado; ou (iv) no primeiro dia útil após o envio
por e-mail. Nosso endereço para este fim é: Avetta, LLC, 17671 Cowan, Suite 125, Irvine,
California 92614, USA, Attention: Legal Department. Seus endereços de notificações para este
fim serão aqueles que Você nos fornecer no seu perfil.

LEI REGENTE E LOCAL
Concordamos (Nós e Você) que este Contrato será regido exclusivamente pelas leis da
Califórnia, EUA, e pelas leis federais de controle dos Estados Unidos, independente de escolha
ou conflitos das disposições legais de qualquer jurisdição. A Convenção das Nações Unidas
sobre Contratos de Venda Internacional de Mercadorias está excluído deste instrumento. VOCÊ
RENUNCIA EXPRESSAMENTE A QUALQUER DIREITO PARA INVOCAR OU REIVINDICAR A
APLICAÇÃO DE QUALQUER OUTRA LEI PARA REGER A CONCLUSÃO, O DESEMPENHO, A
FALHA NO DESEMPENHO, A RESCISÃO OU A EXPIRAÇÃO DESTE CONTRATO.
Observadas as disposições da Convenção de Arbitragem abaixo, concordamos (Nós e Você)
que quaisquer litígios, ações, reivindicações ou causas de pedir decorrentes ou em conexão com
este Contrato ou com os Serviços da Avetta estarão sujeitos à jurisdição exclusiva dos tribunais
estaduais e federais localizados em Orange County, Califórnia, EUA.

CASO SURJA UM LITÍGIO ENTRE VOCÊ E A AVETTA RESULTANTE OU RELACIONADO
COM ESTE SITE OU COM OS SERVIÇOS DA AVETTA, EXCETO ONDE FOR PROIBIDO POR
LEI, VOCÊ OU A AVETTA PODEM DECIDIR RESOLVER O LITÍGIO POR ARBITRAGEM
VINCULATIVA, CONFORME DESCRITO ABAIXO, EM VEZ DE DECIDI-LA NO TRIBUNAL.
QUALQUER REIVINDICAÇÃO (EXCETO UMA REIVINDICAÇÃO QUE DEFINA A VALIDADE
OU A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE ARBITRAGEM, INCLUINDO A RENÚNCIA DE AÇÃO
COLETIVA) PODE SER RESOLVIDA POR ARBITRAGEM VINCULATIVA SE QUALQUER DAS
PARTES ASSIM DEMANDAR. ISTO SIGNIFICA QUE CASO VOCÊ OU NÓS ESCOLHAMOS A
ARBITRAGEM, NENHUMA PARTE TERÁ O DIREITO DE LITIGAR TAL REIVINDICAÇÃO EM
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA OU DE TER UM JULGAMENTO POR JÚRI. OS DIREITOS A
DESCOBRIR E APELAR SÃO LIMITADOS NA ARBITRAGEM.

Dispensa de ação coletiva
EXCETO ONDE FOR PROIBIDO POR LEI, A ARBITRAGEM PRECISARÁ SER EM UMA BASE
INDIVIDUAL. ISTO SIGNIFICA QUE NEM NÓS NEM VOCÊ PODE JUNTAR-SE A OU
CONSOLIDAR REIVINDICAÇÕES EM ARBITRAGEM POR OU CONTRA OUTROS USUÁRIOS,
OU LITIGAR EM TRIBUNAL OU ARBITRAR QUAISQUER REIVINDICAÇÕES COMO
REPRESENTANTE OU MEMBRO DE UMA CLASSE OU NA QUALIDADE GERAL DE
ADVOGADO PARTICULAR.
Somente um tribunal, e não um juiz, determinará a validade e o efeito da Renúncia à ação
coletiva. Mesmo que todas as partes tenham optado por litigar uma ação em juízo, Você ou Nós
podemos eleger a arbitragem em relação a qualquer ação impetrada por uma nova parte ou
qualquer nova reivindicação posteriormente invocada nesse processo.

Leis e regras regentes
Estes termos de arbitragem são regidos pela Lei Federal de Arbitragem (Federal Arbitration Act,
FAA). A arbitragem precisa prosseguir apenas com a Associação Americana de Arbitragem
(American Arbitration Association, AAA) ou com a JAMS. As regras da arbitragem serão as
contidas neste contrato de arbitragem e os procedimentos da organização de arbitragem
escolhida, mas as regras neste contrato de arbitragem serão seguidas se houver divergência
entre o contrato e os procedimentos da organização. Se os procedimentos da organização
mudarem após o registro da ação, serão aplicados os procedimentos em vigor quando a ação foi
registrada.

Honorários e custos
Cada parte deverá pagar por todas as suas despesas para litigar ou arbitrar este contrato,
incluindo, entre outros, os custos de seus honorários advocatícios, taxas de inscrição,
procedimentos ou viagens. As partes compartilharão igualmente os honorários e despesas do
juiz e os custos de instalações de terceiros usadas para as audiências da arbitragem.

Audiências e decisões
As audiências de arbitragem serão realizadas em Orange County, Califórnia, EUA. Será
nomeado um único juiz. O juiz precisa: (i) seguir todas as leis substantivas aplicáveis, exceto
quando contrariadas pela FAA; (ii) seguir os estatutos das limitações aplicáveis; (iii) honrar
reivindicações válidas de privilégio; e (iv) emitir uma decisão por escrito, incluindo os motivos
para a mesma.

A decisão do árbitro será final e vinculativa, exceto em qualquer revisão permitida pela FAA. No
entanto, se um valor superior a US$ 100 mil estiver genuinamente em litígio, Você ou Nós
podemos optar por apelar para um novo painel de três árbitros. O painel de apelação é
totalmente livre para aceitar ou rejeitar toda a decisão original ou qualquer parte dela. A apelação
precisa ser registrada na organização de arbitragem em até 30 dias após as questões com a
decisão original. A parte apelante paga todos os custos da apelação, a menos que o painel de
apelação determine o contrário como parte de sua decisão. Qualquer sentença de arbitragem
poderá ser executada (por exemplo, através de julgamento) em qualquer tribunal com jurisdição.

Outros beneficiários desta cláusula
Além de Você e da Avetta, os direitos e deveres descritos nestes termos de arbitragem aplicamse a nossas afiliadas e a nossos e seus executivos, diretores e funcionários; qualquer co-réu de
terceiros em uma ação sujeita a esta cláusula de arbitragem; e todos os titulares de conta
conjunta e usuários autorizados de sua(s) conta(s).
Subsistência desta cláusula
Esta cláusula de arbitragem subsistirá ao: (i) encerramento da sua conta; (ii) pagamento
voluntário da sua conta ou qualquer parte dela; (iii) quaisquer processos legais para coletar
valores que Você deva; e (iv) qualquer falência sua.

TERMOS DIVERSOS
Somos (Você e Nós) contratados independentes um do outro. Este Contrato não cria uma
sociedade, franquia, empreendimento conjunto, agência, relacionamento fiduciário ou
empregatício entre nós. Você não pode atribuir ou delegar seus direitos ou obrigações nos
termos deste Contrato sem o prévio consentimento por escrito da Avetta. A Avetta pode atribuir
seus direitos nos termos deste Contrato, incluindo, entre outros, em conexão com a venda da
Avetta, seja por fusão, venda de ativos, venda de estoque ou de outra forma. Além disso, a
Avetta pode executar quaisquer ou todas as suas obrigações através de uma afiliada ou de um
contratado terceiro. Quaisquer disposições deste Contrato que se destinem por sua natureza a
subsistir à rescisão ou expiração deverão subsistir, incluindo, entre outras, suas obrigações de
indenizar-nos, as limitações em nossa responsabilidade e as obrigações de confidencialidade
aqui contidas, e as disposições de lei e local em vigor subsistirão à rescisão da sua assinatura.
As partes solicitaram expressamente que este Contrato e qualquer documento relacionado fosse
preparado em inglês. Les parties aux présentes ont expressément demandé à ce que cette
Entente et les documents qui s’y rapportent soient rédigés en anglais. O texto em inglês regerá
em todos os aspectos, não obstante qualquer tradução do mesmo exigida pelas leis ou
regulamentos de outro país. Os títulos ou legendas utilizadas neste Contrato são apenas para
conveniência e não serão usadas para compor ou interpretar qualquer disposição deste
documento. Este Contrato representa o acordo integral entre Você e Nós sobre o uso dos
Serviços da Avetta e do Site da Avetta, e substitui todos os acordos, propostas ou declarações
anteriores, atuais, por escrito ou orais, referentes ao assunto. Qualquer disposição deste
Contrato que seja considerada total ou parcialmente inválida, ilegal ou inexequível será excluída,
na medida em que seja inválida, ilegal ou inexequível, continuando as demais disposições em
pleno vigor e efeito. Este Contrato não será mais fortemente interpretado contra qualquer das
partes, independentemente de quem é mais responsável pela sua preparação.

TERMOS SUPLEMENTARES
Os termos deste Contrato são aplicáveis a todos os usuários do Site e dos Serviços da Avetta.
No entanto, para reger adequadamente os termos adicionais de seu uso do site e dos Serviços
da Avetta, abaixo estão links para termos suplementares, que são incorporados a este Contrato
por esta referência.
NOME DO ANEXO

ANEXO/LINK

POLÍCIA DA PRIVACIDADE

ANEXO 1

POLÍTICA DE REEMBOLSO

ANEXO 2

ANEXO 1
POLÍCIA DA PRIVACIDADE
(ver documento separado no link abaixo)

A Política de Privacidade da Avetta, LLC está disponível para visualização em
https://organizer.avetta.com/About.action

ANEXO 2
POLÍTICA DE REEMBOLSO E RENOVAÇÃO
O Fornecedor tem direito a um reembolso total somente se o cartão de crédito do Fornecedor for
acidentalmente faturado em dobro ou por engano. Por exemplo, o Fornecedor terá o direito de
solicitar um reembolso total se enviar o pagamento duas vezes para a mesma associação ou se
pagar a adesão com um cartão de crédito e também enviar um cheque para associar-se à
Avetta.
O Fornecedor tem direito a um reembolso parcial, se decidir, no prazo de 7 dias, após a inscrição
que registrou por engano e entrar em contato com a Avetta no prazo de 7 dias. O reembolso
parcial é definido como um reembolso da taxa de adesão apenas. A taxa de ativação não será
reembolsada por qualquer motivo. A taxa anual de adesão pode ser reembolsada se e somente
se nenhuma Auditoria tiver sido iniciada pela Avetta e o Fornecedor tiver entrado em contato
com a Avetta no prazo de 30 dias após o registro. As Auditorias que foram iniciadas e impedem
o reembolso são as seguintes: Auditoria de atualização anual, Verificação de FPQ,
InsureGUARD™, Auditoria manual, Auditoria de implementação ou qualquer outra auditoria
solicitada pelo Cliente.
Nenhum reembolso é oferecido após o pagamento de uma taxa de renovação. É
responsabilidade do Fornecedor entrar em contato com a Avetta e solicitar a desativação da
adesão 30 dias antes da Data de adesão (listada na página Editar conta) se o fornecedor optar
por não renovar sua conta.
É responsabilidade do contratado assegurar que o e-mail de contato seja um endereço de e-mail
válido.
Os reembolsos parciais serão pagos usando o mesmo método que o Fornecedor costumava
pagar - por exemplo, se o Fornecedor usou um cartão de crédito para pagar, qualquer reembolso
(conforme o caso) será emitido para esse mesmo cartão de crédito.
Conforme descrito na seção “SERVIÇOS DA AVETTA” dos Termos de Serviço:
•

Sua conta será renovada automaticamente a cada 12 meses, a menos que você telefone
para cancelar sua conta 30 dias antes da data de renovação. No caso de uma
atualização solicitada pela operadora, seu usuário principal será imediatamente
notificado por e-mail. A fatura será criada três dias após o evento de atualização e o
encargo sobre a atualização ocorrerá 7 dias depois. Se a sua conta estiver desativada e
for posteriormente reativada, será cobrada a Taxa de ativação padrão.

Conforme descrito na seção “LISTAS DE CONTEÚDO DE USUÁRIO FORNECEDOR E
LISTA DE FORNECEDORES” dos Termos de Serviços:
•

•

Caso um Cliente selecione Você para uma atualização, selecionando Você para a
lista de fornecedores aprovada dele, seu usuário principal será imediatamente
notificado por e-mail. A fatura será criada três dias após o evento de atualização e
o encargo sobre a atualização ocorrerá 7 dias depois.
Caso um Cliente indicar à Avetta que você faz parte da lista de fornecedores
aprovada dele, seu usuário principal será notificado imediatamente por e-mail. A
fatura será criada três dias após o evento de atualização e o encargo sobre a
atualização ocorrerá 7 dias depois.

Nosso preço anual pode ser visualizado na página de instalações, que você poderá rever antes
de concluir o registro.

