CONDIÇÕES DE USO DO SITE
Data de Vigência: Fevereiro 2020
Qualquer uso que você fizer deste site (o "Site") estará condicionado à sua aceitação das
Condições de Uso do Site, incluindo a nossa Declaração de Privacidade e de Cookies
(coletivamente, "Condições de Uso"). Reservamo-nos o direito de alterar periodicamente as
Condições de Uso, sem aviso prévio e a nosso critério exclusivo. É de sua responsabilidade rever
periodicamente esta página a fim de verificar se há atualizações, que entrarão em vigor no
momento da sua publicação. O uso continuado do Site por parte do usuário constitui aceitação
de tais Condições de Uso. Reservamo-nos o direito de alterar, modificar, suspender ou
interromper qualquer parte, características, ou conteúdo do site a qualquer momento. Também
poderemos impor limites a certos recursos ou restringir o seu acesso a parte ou a todo o Site
sem aviso prévio ou responsabilidade. O Site é operado por uma integrante da B.G.S. Comércio
de Produtos e Serviços Inovadores. CNPJ:13.924.353/0001-20.
Você apenas poderá usar o Site se tiver a idade legal para comprar bebidas alcoólicas no seu
país de residência e no país a partir do qual estiver acessando o Site. Se não se enquadrar nesta
categoria, você poderá estar infringindo leis ou normas aplicáveis no seu país de residência ou
de acesso e deverá sair do Site imediatamente.
CASO VOCÊ NÃO ACEITAR AS CONDIÇÕES DE USO EM SUA TOTALIDADE FAVOR SAIR
DO SITE AGORA.
Todas as referências a "nosso", "nós", ou "empresa" nestas Condições de Uso são referências
a B.G.S. Comércio de Produtos e Serviços Inovadores. CNPJ:13.924.353/0001-20 e
associadas.
1. Direitos - Todos os direitos sobre todo o material e conteúdo (incluindo, porém não limitados
a texto, imagens, páginas da Internet, sons, software, incluindo código, interface e estrutura do
site),e vídeo, além da aparência, design e da compilação do mesmo) no Site são de nossa
propriedade ou licenciado por nós. Você aceita que tem permissão para usar este material e/ou
conteúdo apenas como o estabelecido e no limite permitido pelas presentes Condições de Uso.
2. Propriedade Intelectual - Salvo indicação em contrário, somos o proprietário e/ou usuário
autorizado de todas as marcas comerciais, marcas de serviço, marcas de design, imagem
comercial, patentes, direitos autorais, direitos de banco de dados e outras propriedades
intelectuais (coletivamente,"Propriedade Intelectual") que aparecem ou estão contidas no Site.
Ressalvado o disposto nestas Condições de Uso, o uso do Site não lhe confere qualquer direito,
título, interesse ou licença à Propriedade Intelectual que possa ser acessada no Site. Salvo o
disposto nestas Condições de Uso,estão proibidas a utilização ou reprodução de Propriedade
Intelectual.
3. Restrições de Uso - Salvo quando expressamente autorizado por lei, por nós, ou pelo
licenciador pertinente por escrito, você não poderá reproduzir, transmitir, licenciar, vender,
executar
publicamente,distribuir,adaptar,traduzir,modificar,agrupar,fundir,compartilhar
ou
disponibilizar a qualquer pessoa, ou criar trabalhos derivados, com qualquer um dos materiais
ou conteúdos disponíveis no Site, ou usá-los para fins comerciais.
4. Condições de Uso e Política de Utilização Aceitável Relacionadas aos Fóruns Públicos
O Site poderá conter serviços interativos, incluindo, entre outros, grupos de discussão, de
notícias, quadros de avisos(bulletin boards),salas de chat, blogs e outros recursos de rede social,
como a exibição de Conteúdo Vinculado de Sites com Interface(como descrito na Seção 5
abaixo) (coletivamente, "Fóruns Públicos"),que poderão permitir a você publicar, transmitir ou
enviar informações, incluindo, entre outros, textos, imagens, ilustrações, gravações de áudio e

gravações de vídeo("Publicações"). Poderemos ou não monitorar ativamente publicações em
fóruns públicos. Da mesma forma, poderemos ou não exercer controle editorial sobre as
Publicações em qualquer Fórum Público. Nos Fóruns Públicos, você poderá estar exposto a
conteúdo impreciso, fraudulento ou enganoso, ou que considere ofensivo ou censurável. O uso
de Fóruns Públicos é feito por sua conta e risco.
Reservamo-nos o direito, sem estarmos obrigados a tal, de monitorar os Fóruns Públicos e
remover ou alterar quaisquer comentários que consideremos, a nosso exclusivo critério,
constituir uso indevido destas regras. Podemos restringir, suspender ou interromper o seu uso
desses serviços ou do Site caso, a nosso exclusivo critério, acreditemos que possa ter havido
uso indevido.
Os seguintes exemplos constituem uso indevido do Site:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o

usar o Site para qualquer propósito impróprio, ilegal ou imoral,
causar transtornos na utilização do Site ou fazer com que a operação do Site seja posta
em risco ou prejudicada;
utilizar o Site para criar, hospedar ou transmitir (seja em Fórum Público ou de outra
forma) material difamatório, ofensivo ou obsceno ou engajar-se em atividades que
possam causar ofensa a outros por motivos de raça, religião, credo ou sexo;
utilizar o Site para prejudicar ou tentar prejudicar menores de qualquer forma;
utilizar o Site para criar, hospedar ou transmitir material que ameace ou incentive danos
corporais ou destruição de propriedade, ou que possa constituir ofensa criminal ou dar
origem a responsabilidade civil;
utilizar o Site para criar, hospedar ou transmitir material que infrinja os direitos autorais,
marcas, patentes, segredos comerciais, privacidade, direito de publicidade ou outra
propriedade intelectual ou direitos de propriedade de terceiros;
utilizar o Site para criar, hospedar ou transmitir material de propaganda não solicitado
para outros usuários;
utilizar o Site para criar, hospedar ou transmitir qualquer material que constitua assédio
a terceiros;
utilizar o Site para fazer ofertas falsas, enganosas ou fraudulentas para vender ou
comprar produtos, itens ou serviços, ou enviar cartas-corrente, esquemas de pirâmide
ou similares;
adicionar, remover ou modificar informações no cabeçalho de rede ou informações de
gestão de direitos autorais, incluindo nomes de autores, datas de publicação ou nomes
de agências de autorização, em um esforço para enganar ou iludir;
usar o Site para acessar, ou tentar acessar, contas de terceiros, ou penetrar, ou tentar
penetrar, medidas de segurança, software de computador, hardware, sistemas de
comunicação eletrônica, ou sistemas de telecomunicações, nossos ou de terceiros;
usar o Site para coletar, ou tentar coletar, informações pessoais sobre terceiros sem o
seu conhecimento ou consentimento, envolver-se em "captura de tela", "captura de
dados", ou qualquer outra atividade com o intuito de obter listas de usuários ou outros
dados;
usar o Site para qualquer atividade que prejudique a capacidade de terceiros ou sistemas
para usar os serviços ou a Internet em geral, dentre os quais, inundar ou hackear sites;
revender, oferecer novamente ou redistribuir Propriedade Intelectual fornecida por nós
aos nossos contratantes ou licenciados, sem o nosso consentimento prévio por escrito;
ou fingir ser qualquer pessoa ou entidade, ou usar nome falso que não esteja autorizado
a usar;
incentivar, aceitar ou fazer a glamourização do consumo de álcool por menores de idade,
da condução em estado de embriaguez, ou do consumo excessivo de bebidas alcoólicas;
divulgar informação de identificação pessoal sobre si mesmo ou terceiros (número de
telefone, endereço geográfico, ou qualquer outra informação a partir da qual a identidade
ou informações de contato de um indivíduo possam ser deduzidas); e
infringir os termos de uso associados a um Sites com Interface.

Esta lista serve apenas para fornecer exemplos e não pretende ser uma lista exaustiva dos tipos
de usos inaceitáveis do Site ou de Fóruns Públicos que podem resultar em restrição, suspensão
ou cessação de seu uso do Site ou Fóruns Públicos. Devido à natureza global da Internet, os

usuários concordam em cumprir todas as regras locais relativas à conduta on-line e ao conteúdo
aceitável. Os usuários também concordam em cumprir todas as regras aplicáveis em matéria de
exportação de dados a partir de qualquer país.
As Publicações que você fizer serão consideradas como não confidenciais e não sigilosas. Fica
entendido que as informações, sejam elas pessoais ou outras,(nome de usuário, endereço de email, número de telefone) que forem publicadas nos Fóruns Públicos ou por meio deles, são
geralmente acessíveis e podem ser coletadas e utilizadas por terceiros e podem resultar em
mensagens e outros contatos não solicitados de terceiros. Nas Publicações, você não deve
incluir qualquer tipo de informação que leve a identificação pessoal sobre você mesmo ou sobre
qualquer outra pessoa. Reservamo-nos o direito, embora sem obrigação, de remover as
Postagens que contenham informações que possam levar a identificação pessoal. Não seremos
responsabilizados pelo uso ou uso indevido de informações ou dados, incluindo informações
pessoais, que forem publicadas em nossos Fóruns Públicos.
Você declara e garante que as suas Publicações são originais, não infringem os direitos de
propriedade intelectual de terceiros, não são obscenas, vulgares, ofensivas, maliciosas,
discriminatórias, difamatórias, ou de outra forma ilegal, que nenhuma outra parte detém direitos
sobre elas e que "direitos morais" que possam haver em suas Publicações foram dispensados e
ainda que você nos concede o direito de uso irrestrito, mundial, perpétuo, irrevogável, não
exclusivo e totalmente transferível e sublicenciável para copiar, reproduzir, modificar, adaptar,
publicar, traduzir, criar trabalhos derivados, distribuir, executar e exibir tais Publicações(no todo
ou em parte) ou incorporá-las a outros trabalhos sob qualquer forma, mídia ou tecnologia
conhecida ou que venha a ser desenvolvida para qualquer tipo de editorial, comercial ou não
comercial, promocional ou destinado a outra finalidade.
Não somos responsáveis pela manutenção de suas Publicações e poderemos excluí-las ou
destruí-las a qualquer momento.
Conteúdo, informações e materiais publicados por usuários de Fóruns Públicos não são
endossados por nós. É de sua responsabilidade avaliar e confirmar a veracidade das
informações fornecidas por outros usuários nos Fóruns Públicos ou através deles. As
opiniões expressas nos Fóruns públicos não refletem necessariamente as nossas opiniões. As
declarações, recomendações e opiniões feitas pelos participantes pertencem exclusivamente a
eles. Não seremos responsabilizados por declarações, orientações, opiniões ou quaisquer outros
conteúdos ou materiais publicados nos Fóruns Públicos. Você isenta-nos de todas as
reivindicações e demandas de qualquer tipo e natureza, conhecidas e desconhecidas, derivadas
ou relacionadas a uma disputa com outro usuário do Site.
5. Sites com Interface – Você reconhece e aceita que não há nenhum tipo de responsabilidade
da nossa parte pelo conteúdo("Conteúdo Vinculado") hospedado por sites não associados ("Sites
com Interface") com os quais você ou a B.G.S. Comércio de Produtos e Serviços Inovadores.
CNPJ:13.924.353/0001-20 possam se vincular a partir do Site, ou de outra forma visualizar por
meio de interface de programação de aplicativo ou outro método.
Não hospedamos nem armazenamos Conteúdo Vinculado. A exibição de Conteúdo Vinculado
ou o fornecimento de links para Sites com Interface não constitui endosso ou associação da
B.G.S. Comércio de Produtos e Serviços Inovadores. CNPJ:13.924.353/0001-20 com tal
Conteúdo Vinculado, Sites com Interface, ou produtos, publicidade e outros materiais
apresentados em tais sites. Você declara que reconhece e aceita que a B.G.S. Comércio de
Produtos e Serviços Inovadores. CNPJ:13.924.353/0001-20 não é responsável, direta ou
indiretamente, por qualquer dano, perda ou custos causados ou supostamente causados pelo
uso de conteúdo, ou conexão com o uso de conteúdo, bens ou serviços disponíveis em Sites
com Interface, ou por qualquer ação tomada pelos Sites com Interface.
Reservamo-nos o direito de retirar o Conteúdo Vinculado do nosso Site ou dos Sites com
Interface, na medida em que temos esse controle, a qualquer momento, e por qualquer motivo,
incluindo infração às presentes Condições de Uso ou aos termos de uso aplicáveis ao Site com
Interface.

Para utilizar algumas das funcionalidades do Site talvez seja necessário que você crie uma conta
com um nome de usuário e senha nos Sites com Interface. Como tais sites não são associados,
não seremos responsáveis por nome de usuário, senha ou quaisquer outras informações que
esses sites possam coletar. Também nunca lhe pediremos que nos forneça sua senha para os
Sites com Interface. Caso não consiga criar contas nos Sites com Interface, por qualquer motivo,
talvez você não possa utilizar plenamente a funcionalidade fornecida pelo Site.
Além dessas Condições de Uso, o Conteúdo Vinculado exibido em nosso Site, incluindo os seus
direitos a eles relativos, estão sujeitos aos termos de uso aplicáveis conforme estabelecido pelo
Website com Interface.
6. Materiais enviados por você - A menos que especificamente solicitado, não pedimos e nem
desejamos receber qualquer tipo de informação confidencial, secreta, ou proprietária ou ainda
qualquer outro tipo de material seu pelo Site ou por qualquer um de seus serviços, por e-mail ou
de qualquer outra forma. Informações e materiais enviados por você que não tenham sido
solicitados por nós serão considerados como não sendo confidenciais, sigilosos ou proprietários.
Fica acordado que as informações ou materiais que você enviar ao Site, sejam ideias, conceitos
criativos ou outros materiais, qualquer que seja o formato (incluindo, entre outros, textos,
imagens, ilustrações, gravações de áudio ou de vídeo),poderão ser utilizados, reproduzidos e
divulgados por nós sem restrições para qualquer fim que julgarmos conveniente, sem que haja
pagamento de qualquer quantia ou reconhecimento a você como sendo a fonte. Você também
garante que os "direitos morais" dos materiais publicados foram irrevogavelmente cedidos pelos
seus devidos autores. Não seremos responsabilizados por perdas ou danos sofridos pelo
Usuário como resultado do uso ou divulgação de tais materiais por nós até o limite
permitido por lei . Este parágrafo não afeta os direitos que você possa ter nos termos das leis
de privacidade de dados que protegem a informação pessoal ou leis de privacidade similares, na
medida em que tais direitos não podem ser dispensados ou excluídos.
7. Contas e Segurança - Poderemos permitir que você crie uma conta com um nome de usuário
e senha para acessar e usar algumas áreas do Site, Fóruns Públicos e outros serviços. Você
não poderá criar uma conta, a menos que tenha a idade legal para comprar álcool no seu país
de residência e no país a partir do qual esteja acessando o Site. Você deverá fornecer
informações corretas sobre a conta. Você é responsável por manter confidencialidade absoluta
sobre a sua senha da conta, sendo também responsável por qualquer atividade que utilize a sua
conta e senha. Você concorda em(a) nos notificar imediatamente sobre qualquer uso não
autorizado da sua senha ou conta ou qualquer outra violação de segurança, e(b) assegurar-se
de que saiu da conta ao fim de cada sessão. É de sua responsabilidade exclusiva controlar a
disseminação e uso da sua senha, controlar o acesso e uso da sua conta e nos notificar quando
desejar cancelar a conta. Não seremos responsáveis ou responsabilizados por perdas ou danos
decorrentes do não cumprimento desta disposição.
8. Sem garantias - O Site é fornecido "tal qual" e você o utiliza por sua conta e risco. A B.G.S.
Comércio de Produtos e Serviços Inovadores. CNPJ:13.924.353/0001-20 e os seus
executivos, diretores, funcionários, agentes e cessionários recusam, nos limites da lei, toda e
qualquer manifestação e garantias implícitas, incluindo, entre outros, qualquer tipo de garantia
de comercialização, adequação a um propósito particular, desempenho, título e não infração.
Não garantimos que o Site estará livre de vírus, disponível, acessível, de maneira ininterrupta,
ou que os conteúdos sejam precisos. Embora sejam tomadas as medidas adequadas para
proteger o Site, você reconhece que a Internet não é um meio completamente seguro e não
oferecemos garantias, expressas ou implícitas, de que as informações ou materiais publicados
ou transmitidos pelo Site estejam protegidos contra acesso ou uso não autorizados. Se você
estiver descontente com o Site, a única solução é interromper o uso do Site.
9. Produtos e serviços de terceiros - Não garantimos as pessoas, empresas e outras
organizações cujos bens ou serviços possam ser acessados ou exibidos por meio do Site, ou
diretamente nele.
10. Responsabilidade do Usuário – Você deverá sempre verificar qualquer informação
fornecida no Site com as autoridades independentes antes de agir ou confiar nessas

informações. É de sua responsabilidade usar software de verificação de vírus em qualquer
material obtido no Site por meio de download e assegurar a compatibilidade de tal software com
o seu equipamento.
Nas circunstâncias em que você nos fornecer identificação pessoal ou outras informações
relativas a terceiros, você garante que recebeu o consentimento de terceiros para tal divulgação
e que esse terceiro foi informado sobre a nossa Declaração de Privacidade e de Cookies e
concorda com ele e com os usos que possamos fazer de tais informações.
11. Sem responsabilidade - No limite máximo permitido por lei a B.G.S. Comércio de Produtos
e Serviços Inovadores. CNPJ:13.924.353/0001-20 e seus executivos, diretores, funcionários,
agentes isentam-se de qualquer responsabilidade por perdas, custos ou danos(diretos, indiretos,
consequentes, ou de outro tipo) sofridos por você como resultado do seu uso do Site ou de
qualquer tipo de vírus de computador transmitido por meio do Site, ou de outros sites acessados
a partir do Site, quer tais perdas, custos ou danos resultem da nossa negligência ou quer
tenhamos sido expressamente informados da possibilidade de tais perdas ou danos. Em nenhum
caso a nossa responsabilidade total em relação a você por danos, custos, perdas e causas de
ação no agregado(seja em contrato, ato ilícito, incluindo, entre outros, negligência,
responsabilidade estrita ou responsabilidade pelo produto) decorrentes do uso do Site poderá
exceder, no total, a quantia de U$100,00(cem dólares dos EUA).
12. Informações sobre o Usuário - No decurso da sua utilização do Site, você poderá ser
solicitado a nos fornecer informações pessoais identificáveis(tais informações doravante
designadas como "Informação do Usuário"). Nossas políticas de coleta e uso de dados com
relação a tais informações do Usuário estão incluídas na Declaração de Privacidade e de
Cookies. Você reconhece e aceita que será o único responsável pela exatidão e conteúdo da
Informação do Usuário.
13. Indenização –Você aceita indenizar a B.G.S. Comércio de Produtos e Serviços
Inovadores. CNPJ:13.924.353/0001-20 e seus executivos, diretores, agentes, funcionários e
representantes por perdas, danos ou custos decorrentes do seu uso do Site, seus serviços, ou
informação acessível no Site, ou através dele, incluindo informações obtidas nos Sites com
Interface, o envio ou transmissão de informações ou material pelo Site ou Sites com Interface,
ou a violação por sua parte destas Condições de Uso, dos termos de uso dos Sites com Interface,
ou de quaisquer outras leis, regulamentos e normas. Você também aceita indenizar a B.G.S.
Comércio de Produtos e Serviços Inovadores. CNPJ:13.924.353/0001-20 e seus executivos,
diretores, agentes, funcionários e representantes por danos causados pelo material que tenha
sido submetido ou venha a ser submetido à B.G.S. Comércio de Produtos e Serviços
Inovadores. CNPJ:13.924.353/0001-20 em violação de leis ou de quaisquer direitos de terceiros
(incluindo, entre outros, reivindicações relacionadas a difamação, invasão de privacidade, abuso
de confiança, violação de direitos autorais ou infração ou violação de qualquer outro direito de
propriedade intelectual). Reservamo-nos o direito de defender e controlar reivindicações
decorrentes do exposto acima e outras questões de indenização e você aceita cooperar
plenamente conosco em tais defesas.
14. Restrição, Suspensão e Rescisão - A B.G.S. Comércio de Produtos e Serviços
Inovadores. CNPJ:13.924.353/0001-20 poderá restringir, suspender ou cancelar o seu acesso
ao Site ou a sua capacidade de se beneficiar dos serviços oferecidos no Site, incluindo serviços
interativos, a qualquer momento, se acreditarmos que você tenha violado as Condições de Uso.
A restrição, suspensão ou rescisão poderá ser aplicada sem prejuízo de quaisquer direitos que
possamos ter contra você em relação à sua violação das Condições de Uso. Também podemos
remover o Site como um todo ou seções ou recursos do Site a qualquer momento. Observe que
temos a capacidade de rastrear o seu endereço de IP e, caso necessário, entrar em contato com
o seu provedor de serviços de Internet em caso de suspeita de violação destas Condições de
Uso.
15. Totalidade do Acordo - Estas Condições de Uso, incluindo o nossa Declaração de
Privacidade e de Cookies constituem a totalidade do acordo entre você e a B.G.S. Comércio de
Produtos e Serviços Inovadores. CNPJ:13.924.353/0001-20 em relação ao assunto em

questão e substitui todas e quaisquer promessas, representações, acordos, declarações, e
entendimentos anteriores de qualquer tipo entre nós. Na medida em que o software está
disponível através do Site, esse software pode estar sujeito a um contrato de licença que é
distribuído ou incluído no software, e você concorda em cumprir com as Condições de Uso de
tais acordos de licenciamento. Nossa incapacidade de exercer ou executar qualquer direito ou
disposição das Condições de Uso não constituirá renúncia a tal direito ou disposição. Se qualquer
disposição das Condições de Uso for considerada, por tribunal competente, inaplicável ou
inválida, as partes concordam que o tribunal deverá tentar dar efeito às intenções das partes
como refletidas na cláusula e as demais cláusulas das Condições de Uso permanecerão em
pleno vigor e efeito. Podemos, a qualquer momento e a nosso critério, ceder ou transferir
qualquer um dos nossos direitos e obrigações nos termos das Condições de Uso a terceiro ou
terceiros.
16. Controles de Exportação - Na medida em que possa haver acesso a software ou a dados
técnicos por meio do Site, esse software ou dados técnicos podem estar sujeitos a controles de
exportação ou importação impostos pelos Estados Unidos ou por qualquer outro foro e não
poderão ser transferidos por meio de download ou reexportados, infringindo leis de qualquer
jurisdição aplicável, incluindo, entre outros:(a) para qualquer país(ou para um cidadão ou
residente) para o qual os EUA tenham aplicado embargo ou que estejam sujeitos às restrições
de exportação pertinentes;(b) para pessoa na lista de Cidadãos Especialmente Designados(SDN
- Specially Designated Nationals) do Departamento do Tesouro dos EUA ou(c) que estejam na
Lista de Proibições e Restrições do Departamento do Comércio dos EUA.
17. Lei e Jurisdição - As presentes Condições de Uso, incluindo a Declaração de Privacidade e
de Cookies e qualquer questão relativa ao Site, devem ser regidas pela lei brasileira, sem
considerar o conflito de leis. Os processos judiciais decorrentes ou relacionados às presentes
Condições de Uso, que sejam contrários ou relacionados a nós ou a qualquer parte indenizada
estarão sujeitos à jurisdição exclusiva dos tribunais do Brasil e você aceita submeter-se, em
caráter irrevogável, à jurisdição de tais tribunais.
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