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INTRODUÇÃO 
Estes Termos e Condições gerenciam o uso do sistema GuardianKey Auth Security, com todos 
os seus módulos e recursos, em instalações on-premise. Ao fazer uso do sistema, você aceita 
todos os termos e condições aqui descritos. Você não deve fazer uso do sistema se não 
concordar com algum destes termos; se for menor de idade; ou se for incapaz nos termos da 
lei. 

RESUMO DO TERMO DE USO 
 

Referência CGS001-2019.10 

Descrição Termo de uso válido para instalações on-premise da aplicação 
GuardianKey Auth Security destinados à proteção de instalações do 
Sistema Eletrônico de Documentos, SEI, em instituições que 
possuem domínio “.gov.br”. 

Valor Gratuito 

Vigência Tempo indeterminado 

Limitações de uso Uso exclusivo para proteção do sistema SEI e até: 
2 grupos de autenticação; 
1 organizações; 
1.000.000.000 eventos por ano; e 
1.000.000 usuários; 

Site da fabricante https://guardiankey.io 
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DEFINIÇÕES 
Política de Privacidade: Política de Privacidade disponível no site do fabricante. 

Nós, nós, nossa ou GuardianKey: refere-se à empresa GuardianKey Cybersecurity. 

Você ou o seu: o indivíduo ou a empresa que eles representam, usando nossos sistemas. 

RESTRIÇÕES 
Ao fazer uso de nossos sistemas e serviços, você NÃO poderá: 

● usar qualquer um dos nossos sistemas ou serviços para apoiar atividades ilegais; 
● vender, distribuir, sublicenciar e/ou comercializar qualquer de nossos sistemas, sem 

expressamente autorizado por nós; 
● usar nossos sistemas ou serviços de qualquer forma que seja ou possa ser prejudicial a 

nossos serviços ou a serviços de terceiros; 
● usar os nossos sistemas ou serviços contrariamente às leis e regulamentos aplicáveis, 

ou de qualquer forma que possa causar danos aos nossos serviços, ou a qualquer 
pessoa ou entidade comercial; 

● utilizar de técnicas de engenharia reversa ou alteração binária nos arquivos dos 
sistemas; 

● forjar pacotes ou fazer uso de protocolos de maneira não padronizada; 
● use nosso nome ou marca comercial sem autorização; e 
● fazer uso do sistema fora das limitações descritas na seção “RESUMO DO TERMO DE 

USO”. 

CONDIÇÕES DE USO 
Ao fazer uso dos nossos sistemas ou serviços, você concorda com os seguintes itens: 

● você deve fornecer os pré-requisitos necessários para a instalação e utilização dos 
sistemas, o que inclui, mas não está limitado a: servidor(es) para hospedar os sistemas; 
conectividade com a Internet; configuração adequada de seus sistemas e aplicativos; 

● qualquer sugestão dada relacionada aos nossos sistemas ou serviços poderão ser 
livremente usadas por nós para melhorar nossos sistemas e serviços, sem qualquer tipo 
de obrigação de pagamento; 

● você é totalmente responsável pelos dados enviados ao sistema. Você deve garantir 
que você esteja de acordo com legislação de proteção de dados e afins; 

● não garantimos seus dados em nossos sistemas ou serviços contra perda de dados; 
● você tem ciência e concorda com nossa Política de Privacidade; 
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● você deve providenciar a instalação e manutenção dos sistemas em seu ambiente; 
● você deve gerar o arquivo da licença pelo site do fabricante sempre que necessário 

para o correto funcionamento dos sistemas. 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Em nenhuma circunstância, a GuardianKey Cybersecurity, nem qualquer de seus executivos, 
diretores e funcionários serão responsabilizados por qualquer coisa decorrente ou de alguma 
forma relacionada ao uso de nossos sistemas, independentemente de tal responsabilidade 
estar sob contrato.  

Os sistemas são fornecidos “como estão”, não havendo qualquer garantia de funcionamento ou 
performance, ou responsabilidade para instalação, adaptação ou manutenção. Todo o risco é 
seu, na extensão permitida pela lei aplicável. O uso concedido neste termo não inclui suporte 
técnico para qualquer fim. 

INDENIZAÇÃO 
Ambas as partes são isentas de qualquer tipo de indenização em razão do uso dos sistemas ou 
serviços. 

DIVISIBILIDADE 
Se qualquer disposição destes Termos for considerada inválida sob qualquer lei aplicável, tais 
disposições deverão ser excluídas sem afetar as demais disposições aqui contidas. 

REVISÃO 
A GuardianKey Cybersecurity poderá revisar estes Termos a qualquer momento e sem aviso 
prévio. Os termos serão publicados no site do fabricante. 

ATRIBUIÇÕES 
A GuardianKey Cybersecurity tem permissão para ceder, transferir e subcontratar seus direitos 
e / ou obrigações sob estes Termos sem qualquer notificação. No entanto, você não tem 
permissão para ceder, transferir ou subcontratar quaisquer de seus direitos e / ou obrigações 
sob estes Termos. 
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ENCERRAMENTO 
Você pode encerrar a qualquer momento este acordo parando de usar nossos sistemas e 
serviços. 

Nós temos o direito de suspender, encerrar ou recusar a prestação de serviços, por qualquer 
motivo e a qualquer momento. 

Em qualquer caso de rescisão, ambas as partes estão livres de obrigações de pagamento e 
livres de qualquer tipo de indenização. 

TOTAL ACORDO 
Estes Termos constituem o acordo integral entre a GuardianKey Cybersecurity e você em 
relação ao uso dos nossos sistemas e serviços e substituem todos os acordos e entendimentos 
anteriores. 

LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 
Estes Termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. 
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