
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO REMOTO 

 

CLIENTE 

Autoriza para os devidos fins a empresa ESQUADRISOFT SISTEMAS LTDA realizar 

remotamente operações dentro de seus computadores para melhor utilização do 

software. O cliente está totalmente ciente sobre o funcionamento desta operação, 

reconhecendo que o mesmo não representa qualquer perigo à integridade de seus 

equipamentos e/ou softwares, assim como reconhece a competência técnica e idoneidade da 

empresa e de seus colaboradores para efetuar tal procedimento. 

 

O serviço de ACESSO REMOTO estará à disposição do USUÁRIO somente quando a 

ESQUADRISOFT SISTEMAS LTDA entender necessário. 

 

Os técnicos da ESQUADRISOFT SISTEMAS LTDA não poderão utilizar o serviço de acesso 

remoto para: 

1 – Instigar, ameaçar, ofender, abalar a imagem, invadir a privacidade ou 

prejudicar outros membros da Empresa; 

2 – Tentar obter acesso ilegal a bancos de dados e/ou de terceiros sem que 

esteja devidamente autorizado; 

3 – Alterar e/ou copiar arquivos ou, ainda, obter senhas e dados de terceiros 

sem prévia autorização; 

4 – Enviar mensagens coletivas de e-mail (spam mails) a grupos de usuários 

deste ou de outros provedores, ofertar produtos ou serviços de qualquer 

natureza, próprios ou de outrem, que não sejam de interesse dos destinatários 

ou que não tenham o expresso consentimento destes; 

5 – Desrespeitar a lei, a moral, os bons costumes, as normas de direito autoral 

e/ou propriedade industrial, os direitos à honra, à vida privada, à imagem, à 

intimidade pessoal e familiar. 

6 – Violar o sigilo das comunicações; 



7 – Constituir publicidade ilícita, enganosa ou desleal, em geral, que 

configurem concorrência desleal; 

 8 – Veicular, incitar ou estimular a pedofilia;  

 9 – Incorporar vírus ou outros elementos físicos ou eletrônicos que possam 

danificar ou pedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou dos 

equipamentos informáticos (hardware e software). 

10 – Enfim, compromete-se ao USUARIO a observar os padrões éticos e 

morais vigentes na internet e as leis nacionais e internacionais aplicáveis à 

espécie. 

 

ESQUADRISOFT SISTEMAS LTDA compromete-se a assegurar e desenvolver a qualidade do 

serviço de acesso, comprometendo-se, ainda a respeitar a privacidade do usuário, garantindo 

que não divulgará informações relativas à sua utilização, bem como dos e-mails por ele 

recebidos ou enviados, mantendo sigilo sobre todas as informações cadastrais por ele 

fornecidas, inclusive sua senha de acesso. 

 

A ESQUADRISOFT SISTEMAS LTDA se exime de qualquer responsabilidade pelos danos e 

prejuízos de qualquer natureza que possam decorrer da presença de vírus ou de outros 

elementos nocivos que possam produzir alterações e/ou danos no sistema físico e/ou 

eletrônico dos equipamentos do usuário. 

 

A ESQUADRISOFT SISTEMAS LTDA não se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo no 

hardware, equipamentos e software, sendo que o acesso remoto não é causador de dano a 

estes aos mesmos 

 

Por ser expressão de verdade, ao contratar nossos serviços o cliente concorda com presente 

termo para acesso remoto,  

 

Sorocaba, 04 de junho de 2014. 

 

 


