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TERMO DE LICENÇA DE USO 

S_LINE MED 

O presente TERMO DE LICENÇA DE USO regerá a utilização do S_LINE MED - Sistema de Gestão 
de Consultório e Clínica fornecida pela SISTEMAS ON LINE LTDA ME, CNPJ 06.098.522/0001-54, 
doravante designada S_LINE, por intermédio de seus web serviços, às pessoas físicas e jurídicas 
que aceitaram as condições deste TERMO. 
 
1. Da Utilização 
  
1.1. As funções do S_LINE MED estão disponíveis para pessoa física e jurídica que sejam da 

Área de Saúde em pleno exercício, doravante denominado CLIENTE, e que tenha acatado e 
completado o devido processo de registro para a utilização deste, ou para pessoa que foi 
cadastrada pelo CLIENTE, doravante denominado USUÁRIO. 
O CLIENTE, ao se cadastrar, passa a aceitar de forma plena e sem reservas todos os itens 
do TERMO na última versão publicada pela S_LINE no WEBSITE. 
 

1.2. O CLIENTE deve fornecer informações verdadeiras e legalmente corretas, como 
nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 

 
1.3.  O CLIENTE tem o direito de cadastrar USUÁRIO, porém a responsabilidade dos atos do 

USUÁRIO é exclusivamente do CLIENTE que o cadastrou. 
 
1.4. O CLIENTE tem direito a uma cópia (back-up) gratuita dos dados de seus pacientes ao 

cancelar o contrato de uso, podendo solicitar em até um ano após cancelamento a cópia 
gratuita. Caso deseje uma cópia (back-up) em qualquer momento, terá custos. 

 
1.5. As informações referentes ao agendamento e a fila de espera ficarão armazenados por um 

período máximo de 5 (cinco) anos. 
 
1.6. O S_LINE MED visa atender à rotina de Consultório e Clínica, dispondo funcionalidades de 

agenda, marcações, cadastros, prontuário, histórico do paciente, impressos (atestado, 
receita, recibo, solicitações, etc.), envio de e-mail e SMS (opcional), faturamento, relatórios 
e outras funções que permitem gerenciar as atividades de forma ágil, segura e prática. O 
CLIENTE não tem o direito de utilizar o S_LINE MED para qualquer outro propósito sem o 
expresso e prévio consentimento da S_LINE, não podendo, por exemplo, utilizá-lo, integral 
ou parcialmente, em qualquer outro tipo de aplicativo ou software derivado. 

 
1.7.  A S_LINE se reserva no direito de recusar ou excluir CLIENTE e seus respectivos USUÁRIOS, 

a qualquer momento e sem a necessidade de aviso prévio (por iniciativa própria ou por 
exigência legítima de terceiros), com relação ao CLIENTE que descumprir quaisquer das 
normas deste TERMO. 

 
 
 
2.  Direitos Autorais - Copyright 
 
2.1. O CLIENTE reconhece e concorda que todo o S_LINE MED, bem como quaisquer marcas, 

nomes comerciais e produtos apresentados no WEBSITE da S_LINE estão protegidos no 
Brasil e/ou exterior. Dessa forma, a S_LINE e os co-provedores do conteúdo do WEBSITE 
são legítimos detentores dos respectivos direitos autorais (copyright), sendo, portanto, 
vedada à utilização do conteúdo do S_LINE MED ou do WEBSITE sem a expressa e prévia 
autorização por escrito da S_LINE ou de seus co-provedores de conteúdo. Em outras 
palavras, o CLIENTE não poderá reproduzir, transmitir, publicar ou distribuir tal conteúdo 
para terceiros sem autorização. O CLIENTE poderá, entretanto, baixar, usar, modificar, 
imprimir ou copiar todos aqueles documentos ou arquivos da maneira permitida pelo 
WEBSITE. 
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2.2.  O S_LINE MED é marca registrada da S_LINE, e quaisquer outras marcas e logos que 
apareçam no WEBSITE são de propriedade da S_LINE e/ou dos co-provedores de conteúdo. 



 
 

 
www.sline.com.br - sline@sline.com.br 

Rua José Farias, 134, SL 403, Ed. Medcenter, Santa Luíza, Vitória-ES - CEP 29045-300 
Fone: (27) 3022-5959 3 de 5 

TERMO DE LICENÇA DE USO 

S_LINE MED 

3.  Conduta e Obrigações do CLIENTE 
   
3.1.  O acesso à Internet é de responsabilidade do CLIENTE, pois a S_LINE oferece o acesso ao 

S_LINE MED quando o CLIENTE e USUÁRIO já estão conectados à Internet.  
a.  não interferir ou interromper os serviços, servidores ou redes, conectados ao serviço; 
b.  que não utilizará tais serviços para fins ilegais; 
c.  cumprir todos os requerimentos, procedimentos, políticas, e regulamentos de redes 

conectadas ao serviço; 
d.  ter o acesso cancelado caso a S_LINE tome o conhecimento, por si ou por terceiros que 

o CLIENTE e/ou USUÁRIO violou qualquer termo do presente Contrato, por qualquer 
modo. 

 
3.2.  Se a qualquer momento durante a vigência do presente Contrato a S_LINE identificar que 

os dados cadastrais fornecidos pelo CLIENTE não são corretos, o Contrato será rescindido 
automaticamente. 

 
3.3.  O uso de quaisquer dos serviços e das licenças de software aqui descritos em condições 

contrárias ao aqui disposto implicará no direito da S_LINE cancelar a Licença de Uso que foi 
utilizada indevidamente, como também: 
(i) Cancelar quaisquer outros serviços que sejam utilizados pelo CLIENTE através do S_LINE 
MED. 
(ii) Cancelar automaticamente a conta e a senha do CLIENTE para utilização da Licença de 
Uso oferecida pela S_LINE, ressalvado ainda o direito da S_LINE em pleitear indenização do 
CLIENTE, conforme previsto na cláusula 6 deste instrumento. 

 
 
 
4.  Compras, Pagamentos, Cancelamentos e Devoluções 
 
4.1.  Ao preencher o cadastro e liberar após confirmação do cadastro, o S_LINE MED fica 

liberado para uso no período de teste, e a efetiva contratação dar-se após o CLIENTE pagar 
a Taxa de Aquisição e comprar/pagar a Licença de Uso. 

 
4.2.  A Licença de Uso para Gestão de Consultório pode ser adquirida/renovada na página de 

compra por duas maneiras (abaixo), e o pagamentos de impostos e outras obrigações 
serão providenciados pela S_LINE conforme a lei vigente.  
(i) Assinatura Mensal em Cartão de Crédito: Contratada ou cancelada a qualquer momento, 
sendo liberado o uso após confirmação do pagamento, e renovado automaticamente a 
cada mês enquanto estiver ativa e o Cartão de Crédito for válido.  
(ii) Período de Tempo (em dias): Compra-se dias em várias opções de pagamento, sendo 
liberado o uso após confirmação do pagamento.  

 
4.3.  A Licença de Uso para Gestão de Clínica é renovada por compra de transações* na página 

de compra em várias opções de pagamento, sendo liberado o uso após confirmação do 
pagamento. Pagamentos de impostos e outras obrigações serão providenciados pela 
S_LINE conforme a lei vigente. 
 
* Transação:  É toda Inclusão de Agenda e Prontuário, e o CLIENTE terá a informação de 
quantas transações foram utilizadas no mês, podendo assim se programar para comprar 
novas transações, conforme o consumo. 

 
4.4.  A não renovação da Licença de Uso levará ao bloqueio das funções de inclusão e alteração 

no S_LINE MED, permitindo apenas consulta e fazer cópia de dados dos seus pacientes 
(cláusula 1.4). Após um ano da não renovação o CLIENTE, seus USUÁRIOS e os dados 
relativos aos mesmos, serão excluídos da base de dados do S_LINE MED. 
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4.5.  A compra de Licença de Uso para Gestão de Consultório dá direito a um USUÁRIO com o 
perfil Profissional de Saúde e não há limite de cadastramento USUÁRIOS Comuns (Não 
Profissionais de Saúde) e Locais de Atendimento.  

 
4.6.  A compra de Licença de Uso para Gestão de Clínica dá direito a cadastrar um USUÁRIO 

Administrador e não há limite de cadastramento de USUÁRIOS Comuns ou Profissionais de 
Saúde, e Locais de Atendimento. 

 
4.7.  O CLIENTE tem o direito de cancelar sua conta e excluir todos seus dados e registros 

inseridos no S_LINE MED. 
 
4.8.  Não há devolução de valores, totais ou parciais, no caso do encerramento da conta por 

iniciativa do CLIENTE. 
 
4.9. Não há devolução de valores, totais ou parciais, no caso do cancelamento da conta, por 

não cumprimento destes termos. 
 
 
 
5. Configuração, Treinamento e Suporte 
 

Não tem implantação, pois o S_LINE MED está pronto e preparado para teste e uso, 
bastando o CLIENTE se cadastrar, confirmar o cadastro e ao iniciar uso fazer as devidas 
configurações. 
O treinamento, apoio à configuração e/ou suporte pode ser realizado remotamente ou 
presencialmente, podendo incidir custos. 
 
 
 

6.  Indenização 
 
O CLIENTE concorda em indenizar e isentar a S_LINE, seus diretores, empregados e 
representantes, de quaisquer perdas, despesas, danos, reclamações ou reivindicações, 
incorridas por quaisquer terceiros ou incorridas ou sofridas pela S_LINE com relação ou em 
decorrência de qualquer uso ou transmissão através dos serviços que ocorram sob a senha 
ou conta do CLIENTE ou de seus USUÁRIOS e que violem os termos deste instrumento ou 
as condições de uso de qualquer serviço aqui previsto, quaisquer leis ou regulamentos 
locais, nacionais ou internacionais aplicáveis, ou quaisquer direitos de terceiros. 
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7.  Modificação dos Serviços e dos Termos dos Serviços 
 
7.1.  A S_LINE poderá eventualmente modificar os termos dos serviços aqui especificados ao 

seu exclusivo critério e sem necessidade de notificação prévia. O CLIENTE deverá verificar 
permanentemente os termos dos serviços disponíveis e poderá a qualquer momento 
rescindir o presente contrato conforme disposto nas cláusulas 4 deste instrumento. 

  
7.2.  A S_LINE reserva-se o direito de modificar qualquer um de seus serviços ao seu exclusivo 

critério e sem notificação prévia. 
  
 
 
8.  Disposições Gerais 
   

Os termos dos serviços e o relacionamento entre as partes serão regidos pelas leis da 
República Federativa do Brasil, sem consideração a qualquer disposição sobre conflito de 
leis. CLIENTE e S_LINE concordam em submeter-se à competência única e exclusiva dos 
tribunais localizados no Brasil. 

  
 
 
9.  Notificação 

 
Todas as notificações a qualquer das partes devem ser feitas por escrito, via e-mail ou 
correio convencional, e deverão ser encaminhadas para a S_LINE em seu endereço e e-
mail padrão; e/ou para o CLIENTE, ao endereço e e-mail registrado no S_LINE MED. 
 
A S_LINE poderá divulgar notificações ou mensagens através de seus serviços para 
informar ao CLIENTE e seus USUÁRIOS de mudanças nos serviços ou em seus termos, além 
de outros assuntos relevantes. 

 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Vitória, estado do Espírito Santo, Brasil, para dirimir quaisquer 
dúvidas decorrentes do presente documento. 
 
 


