TERMO DE USO DO SITE

Este Termo de Uso do Site tem por finalidade regular a utilização dos serviços ofertados
pelo Site www.translourenco.com.br , de titularidade de Lourenço Transporte e
Comércio LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
45.217.882/0001-80, com sede a Av. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco,
n° 3.400, Rio Abaixo, Jacareí/SP, CEP: 12321-150.

Ao acessarem e usarem o site www.translourenco.com.br, incluindo todo seu
conteúdo, como Política de Privacidade e Política de Cookies fornecidos, estarão os
usuários sujeitos aos Termos de Uso e a todas as leis de regulamentações aplicáveis a
proteção de dados pessoais.
1.1.

O Site e toda as informações nele veiculadas são de propriedade da Lourenço,
sendo de sua titularidade os direitos autorias. A veiculação de marcas e logotipos se
encontram registradas perante o órgão responsável, o que significa dizer que podem ou
não pertencer a Lourenço, mas também a seus parceiros comerciais.
1.2.

O uso do conteúdo veiculado no Site deverá ser feito em consonância com este
Termo de Uso, a utilização contrária ao permitido neste Termo ensejarão medidas
judiciais e extrajudiciais pela Lourenço.
1.3.

As informações constantes no Site pertencem a Lourenço, sendo proibido aos
usuários o compartilhamento e/ou modificação sem prévia autorização.
1.4.

O usuário deverá cumprir com todas as determinações legais e regulamentações
aplicáveis durante o uso do Site.
1.5.

O atendimento aos usuários poderá ser realizado por meio dos canais de
atendimento do Site, apontados a seguir, cujo horário de funcionamento é de segunda a
sexta-feira, das 9:00 às 18:00, exceto feriados nacionais: (i) Central de Atendimento:
(12) 2127-1333; faleconosco@translourenco.com.br.
1.6.

O presente Termo de Uso está sujeito constante melhoria e aprimoramento.
Assim a Lourenço se reserva ao direito de modificá-los a qualquer momento, conforme
a finalidade do SITE ou a sua conveniência, tal qual para adequação e conformidade
legal de disposição de lei ou nome que tenha força jurídica equivalente, cabendo ao
usuário verificá-lo sempre que efetuar o acesso ao Site.
1.7.

Ocorrendo atualizações neste documento ou na Política de Privacidade, a
Lourenço notificará o usuário mediante as ferramentas disponíveis no Site e/ou os meios
de contato fornecidos pelo Usuário.
1.8.

Caso alguma disposição destes Termos de Uso ou da Política de Privacidade
publicadas no Site for julgada inaplicável ou sem efeito, o restante de ambos os
documentos continua a viger, sem a necessidade de medida judicial que declara tal
assertiva.
1.9.

1.10. Os Termos e Condições de Uso aqui descritos são interpretados segundo a

legislação brasileira, no idioma português, sendo eleito o Foro da Comarca de São Paulo
no Estado de São Paulo para dirimir qualquer litígio ou controvérsia envolvendo o
presente documento, salvo ressalva específica de competência pessoal, territorial ou
funcional pela legislação aplicável.

Este Termo de Uso foram instituídos de acordo com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de
Proteção de Dados (“LGPD”).
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