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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ORBIA  

Pelos presentes TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ORBIA, de um 
lado, REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAÇÃO S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede 
social na Avenida das Nações Unidas nº 12.901, 3º andar, conjunto 301 Torre Norte, sala M, Bairro 
Brooklin Paulista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
33.150.606/0001-62, doravante denominada ORBIA, de outro lado, o AGRO ESPECIALISTA, pessoa 
física ou jurídica de direito privado, de forma independente, por meio da PLATAFORMA ORBIA. Em 
conjunto, ORBIA e PARCEIRO são denominados "Partes" e, individualmente, "Parte". 

 
CONSIDERANDO QUE: 

(i) a ORBIA desenvolveu e é proprietária exclusiva da plataforma ORBIA localizada no 
endereço eletrônico http://www.orbia.ag que permite a criação, desenvolvimento 
e gestão de sistemas de comercialização de produtos e serviços em ambiente virtual 
(PLATAFORMA ORBIA); 

(ii) o AGRO ESPECIALISTA é um agrônomo que presta serviços ao mercado 
agropecuário e tem o interesse de realizar venda de seus serviços pelo ambiente 
virtual;  

(iii) As Partes desejam estabelecer as condições pelas quais o AGRO ESPECIALISTA 
comercializará seus serviços por meio da Plataforma ORBIA; 

(iv) Estes TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ORBIA 
(T&C) serão assinados eletronicamente e se aplicam à utilização da PLARAFORMA 
ORBIA, sendo indispensável a aceitação das cláusulas e condições aqui 
estabelecidas, e todas as demais políticas e princípios que o regem, para a sua 
utilização. 

Resolvem, as Partes, firmar estes TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA UTILIZAÇÃO DA 
PLATAFORMA ORBIA (T&C), com as seguintes cláusulas e condições: 

1. DEFINIÇÕES 
 

1.1. As palavras grafadas neste T&C em letra maiúscula ou com a primeira letra em 
maiúscula, terão o significado que a elas é atribuído de acordo com o estabelecido abaixo: 

CANAL DE VENDA: são as lojas parceiras da ORBIA que ofertam seus produtos e/ou serviços via 
MARKETPLACE. 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: Conjunto de leis, normas e decretos, Federais, Estaduais e/ou 
Municipais, que formam a ordem jurídica Brasileira imposta a todos os indivíduos que devem 
submeter-se a ela sob pena de sanções. 

MARKETPLACE: Ambiente virtual criado, desenvolvido e gerido pela ORBIA e que permite a 
comercialização, por meio de ferramentas e recursos oferecidos, de produtos e/ou serviços do 
CANAL DE VENDA. 
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PLATAFORMA ORBIA: tem o significado que lhe é atribuído nos Considerandos. 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE: Política da ORBIA que visa a assegurar e garantir o devido 
tratamento de dados pessoais. 

PRODUTOR RURAL: Pessoa física ou jurídica, adquirente de produtos e/ou serviços de um 
PARCEIRO pelo MARKETPLACE. 

1.2. Se, no entanto, durante a vigência deste CONTRATO ocorrer a prática de atos identificados 
por outros termos de linguagem técnica, inclusive aqueles grafados em idioma estrangeiro e não 
definidos acima, estes termos deverão ser compreendidos e interpretados em consonância com 
o conceito internacionalmente consagrado, no que não conflitarem com as definições aqui 
convencionadas. 

2. OBJETO  
 

2.1. O objeto deste T&C é reger a relação entre as Partes. Ao decidir, de forma voluntária, 
aderir a utilização da PLATAFORMA ORBIA o AGRO ESPECIALISTA deverá ter lido, entendido e 
aceitado todas as suas condições.  

 
2.2. Este T&C não tem por objeto a outorga de mandato ou a distribuição ou representação 
comercial ou agenciamento. Os AGRO ESPECIALISTAS não atuarão como representantes 
comerciais, agentes ou mandatários da ORBIA.  
 
2.3. A ORBIA não produz, fabrica ou comercializa produtos, tampouco é prestadora dos 
serviços oferecidos pelos AGRO ESPECIALISTAS. A ORBIA presta um serviço consistente na 
oferta de uma plataforma na internet que fornece espaços para que os AGRO ESPECIALISTAS 
anunciem, oferecendo à venda, os seus próprios serviços. 
 
3. CADASTRO E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA 

3.1. Para cadastro na PLATAFORMA ORBIA, os AGRO ESPECIALISTAS deverão disponibilizar 
à ORBIA informações pessoais, bem como cadastrar uma senha de acesso. Ao se cadastrarem 
na PLATAFORMA ORBIA, os AGRO ESPECIALISTAS se comprometem a: (i) escolher uma senha 
forte e segura; (ii) manter sua senha segura e confidencial; (iii) não transferir quaisquer 
informações pertinentes a seus perfis de AGRO ESPECIALISTAS. 

   

3.1.1. A senha definida pelo AGRO ESPECIALISTA no momento de seu cadastro poderá 
ser alterada a qualquer momento pelo AGRO ESPECIALISTA, por meio da PLATAFORMA 
ORBIA.  
 
3.1.2. A senha de acesso à PLATAFORMA ORBIA é pessoal e intransferível, sendo sua 
utilização de inteira responsabilidade do AGRO ESPECIALISTA ou de seus representantes 
legais, conforme o caso. 
 
3.1.3. Nos casos de perda da senha, o AGRO ESPECIALISTA deverá inserir o e-mail 
cadastrado no campo "usuário" da página inicial de acesso à PLATAFORMA ORBIA e 
clicar em "Esqueci minha senha". 
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3.1.4. O AGRO ESPECIALISTA, caso não saiba qual o e-mail cadastrado, deve entrar em 
contato com a ORBIA por meio do telefone 0800 725 9900 ou por meio da seção "Fale 
Conosco" da PLATAFORMA ORBIA e solicitar alteração do e-mail cadastrado, mediante 
a confirmação de dados pela ORBIA. 
 
3.1.5. É facultado à ORBIA solicitar o envio de documentação comprobatória dos dados 
disponibilizados pelo AGRO ESPECIALISTA em seu cadastro, não sendo, todavia, a ORBIA 
responsável por eventuais perdas ou atrasos de eventuais correspondências. 

 

3.2. Os AGRO ESPECIALISTAS serão responsáveis por tudo o que acontecer por meio de seus 
respectivos perfis, por isso, qualquer desvio de sua utilização, deverá ser reportado 
imediatamente à ORBIA.  
 

3.3. Para utilizar e/ou acessar a PLATAFORMA ORBIA os AGRO ESPECIALISTAS devem: (i) se 
pessoas físicas – neste caso com 18 (dezoito) anos ou mais – ou jurídicas, neste caso na pessoa 
do representante legal; e (iii) ser juridicamente capaz e comprovar a inscrição no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA -da localidade onde atuará. 
  

3.4. Ao acessar e/ou se cadastrar na PLATAFORMA ORBIA, os AGRO ESPECIALISTAS 
declaram atender os critérios de elegibilidade descritos por esta cláusula 3. 
 

3.5. A utilização da PLATAFORMA ORBIA pelos AGRO ESPECIALISTAS também está 
condicionada ao aceite e obediência das disposições da POLÍTICA DE PRIVACIDADE e demais 
instruções e regulamentos disponibilizados pela ORBIA. 
  

3.6. A ORBIA poderá alterar os critérios de elegibilidade de acesso e utilização da 
PLATAFORMA ORBIA a qualquer momento, sem que para isso tenha de fazer qualquer tipo de 
comunicação ou aviso prévio aos AGRO ESPECIALISTAS. 
 

3.7. A ORBIA possui a faculdade de se recusar a conceder ou cancelar a conta de acesso de 
qualquer AGRO ESPECIALISTA que a utilizar de forma fraudulenta, violar ou tentar violar este 
T&C, a POLÍTICA DE PRIVACIDADE, outras políticas ou qualquer documento legal da ORBIA 
disponibilizado na PLATAFORMA ORBIA. 
 

3.8. É vedado o fornecimento de dados cadastrais falsos ou não condizentes com a 
realidade, sob pena de suspensão ou cancelamento da conta, respondendo o AGRO 
ESPECIALISTA civil e criminalmente pela veracidade, exatidão e autenticidade, dos Dados 
Pessoais cadastrados. 
 
3.9. A ORBIA poderá, a seu exclusivo critério, realizar as buscas que julgar necessárias para 
apurar dados incorretos ou inverídicos, solicitar dados adicionais e documentos que estime 
serem pertinentes a fim de conferir os Dados Pessoais informados e, ainda, recorrer a base de 
dados públicas ou privadas, podendo o AGRO ESPECIALISTA editá-las caso entenda que tais 
dados não estejam atualizados.  
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3.10. Caso a ORBIA decida checar a veracidade dos dados cadastrais de um AGRO 
ESPECIALISTA e se constate haver entre eles dados incorretos ou inverídicos, suspender 
temporariamente ou definitivamente a conta, sem prejuízo de outras medidas que entender 
necessárias e oportunas. 

 
4. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGRO ESPECIALISTA 
 
4.1. O AGRO ESPECIALISTA garante possuir todas as autorizações e documentações 
necessárias, de acordo com a legislação aplicável, para ofertar seus Serviços. Declara, ainda, 
possuir pleno conhecimento de todos os cuidados necessários e razoavelmente esperados para 
que o Serviço seja prestado com máxima qualidade e segurança e de acordo com a legislação 
brasileira. 
 
4.2. Os Serviços oferecidos pelo AGRO ESPECIALISTA, por meio da PLATAFORMA ORBIA, são 
de inteira responsabilidade do AGRO ESPECIALISTA que deverá observar a legislação aplicável a 
este Serviço, como por exemplo, mas não limitado a: emissão de receituários agronômicos para 
determinados produtos, respeito à área de atuação etc. 
 
4.3. O AGRO ESPECIALISTA será inteiramente responsabilizado por qualquer fraude 
realizada por ações ou omissões suas ou de terceiros a ele ligados em qualquer fase do Serviço.  
 
4.4. O AGRO ESPECIALISTA se compromete a indenizar a ORBIA por todos os prejuízos 
causados em razão do descumprimento das condições aqui previstas e/ou da Legislação vigente, 
devendo arcar, inclusive, com os honorários advocatícios.  
 
4.5. É proibida a oferta ou prestação de Serviços em desacordo com a legislação Brasileira. 
 
4.6. O AGRO ESPECIALISTA não poderá, em hipótese alguma, redirecionar o PRODUTOR 
RURAL para outro canal de comércio. 
 
5. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ORBIA 

 
5.1. A ORBIA atuará meramente como intermediadora entre o AGRO ESPECIALISTA, 
Produtor Rural e Canal de Venda.  
 
5.2. A ORBIA poderá, a qualquer tempo, e sem prévio aviso, alterar, adequar ou remodelar 
o conteúdo, layout, funcionamento e/ou ferramentas da Plataforma Orbia.   
 
5.3. A ORBIA poderá recusar qualquer cadastro, novo ou renovação, ao seu único e exclusivo 
critério. 
 
5.4. A ORBIA poderá resilir este T&C caso o AGRO ESPECIALISTA viole alguma das cláusulas 
ou condições aqui estabelecidas ou a legislação vigente.  
 
6. VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES AO T&C 
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6.1. Os presentes T&C vigorarão por prazo indeterminado. 
 
6.2. A ORBIA se reserva ao direito de realizar quaisquer alterações a qualquer momento 
nestes T&C, sem a necessidade de aviso prévio, bastando atualizá-lo e disponibilizá-lo em sua 
última versão no site.  
 
6.3. O T&C se obriga a verificar periodicamente os T&C e, em caso de discordância, encerrar 
imediatamente a utilização da PLATAFORMA ORBIA. 

 
7. DA CONFORMIDADE   

 
7.1. A ORBIA possui uma política de conformidade muito séria, razão pela qual a atuação do 
AGRO ESPECIALISTA pode trazer impacto direto à sua imagem e respeitabilidade. Por isso, este 
T&C poderá ser interrompido ou suspenso imediatamente e independentemente de notificação, 
a critério exclusivo da ORBIA, caso as atividades do AGRO ESPECIALISTA tragam algum demérito 
à ORBIA ou caso haja suspeita de qualquer irregularidade, ilegitimidade, fraude ou qualquer 
outro ato contrário às disposições deste T&C, da POLÍTICA DE PRIVACIDADE ou da LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA.   
   
7.2. As Partes declaram, ainda, que atuam de forma socialmente responsável e que não 
mantêm relações ilegais, irregulares ou imorais, com quaisquer outras empresas que lhe 
prestem serviços (parceiros, fornecedores e/ou subcontratados), no que diz respeito a: (a) 
valores e transparência; (b) público interno; (c) ambiente; (d) fornecedores; (e) 
consumidores/clientes; (f) comunidade; (g) governo e sociedade; (h) utilização de trabalho 
escravo, forçado, infantil e infanto-juvenil em sua cadeia produtiva e atua na erradicação dos 
mesmos; (i) emprego de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho - exceto na 
condição de aprendizes, a partir de 14 (catorze) anos - ou menores de 18 (dezoito) anos em 
atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que respeita todas as normas e leis aplicáveis a 
este assunto; (j) tratamento de trabalhadores com respeito e dignidade; (k) atendimento à 
política de remuneração mínima exigida pela Legislação Brasileira e que proveem todos os 
benefícios legalmente determinados; (l) cumprimento dos limites de horas normais e extras 
estabelecidas pela lei do país de fabricação; (m) ambiente de trabalho limpo, seguro e saudável 
de acordo com o padrão legal estabelecido; (n) não discriminação de seus funcionários, os 
direitos das mulheres e o respeito à diversidade; (o) gerenciamento de suas atividades de 
maneira responsável e, atuação proativa de forma a identificar eventuais impactos ambientais, 
decorrentes de suas atividades, e na melhoria das condições ambientais; (p) investimento 
permanentemente no desenvolvimento de produtos e serviços confiáveis, que minimizem os 
riscos de danos à saúde, à segurança dos usuários e da comunidade em geral, bem como na 
eliminação dos desperdícios; e (q) atendimento ao disposto na Lei 12.846/13 (anticorrupção). 
 
8. PROTEÇÃO DE DADOS 

8.1. Para cumprimento deste T&C, a ORBIA precisará tratar os dados do AGRO ESPECIALISTA assim 
como compartilhar com Produtores Rurais, que optarem por utilizar os Serviços do AGRO 
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ESPECIALISTA e CANAIS DE VENDA que ofertam os produtos eventualmente indicados pelo 
AGRO ESPECIALISTA, de acordo com a conclusão do diagnóstico feito.  
 
8.2. O tratamento, neste caso será feito com base na execução de contrato e seguira 
estritamente o previsto por este T&C e pela POLÍTICA DE PRIVACIDADE.  
 
8.3. Ademais, em conformidade com o objeto deste T&C, as Partes poderão ter acesso a 
dados enviados por uma Parte à outra que identifiquem ou permitam a identificação de pessoas 
naturais (“Dados Pessoais”). 
 
8.4. As Partes declaram e concordam que observarão a regulamentação, melhores práticas e 
leis que envolvam a proteção de dados pessoais e da privacidade, em especial, as regras e diretrizes 
contidas na Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Caberá ao AGRO 
ESPECIALISTA, ainda, seja no contexto da proteção de dados pessoais, seja de forma ampla, 
conhecer e cumprir todas as normas e políticas da ORBIA que venham a ser disponibilizadas sobre 
as condutas adequadas em matéria de proteção de dados pessoais, segurança cibernética e a 
utilização de sistemas cujo o acesso seja concedido ao AGRO ESPECIALISTA por força dos Serviços 
prestados.  

 
8.5. Confidencialidade. As Partes concordam que a execução deste T&C, no que diz respeito 
aos Dados Pessoais, deverá ser guiada pelos princípios: (i) da finalidade; (ii) da adequação; (iii) 
necessidade; (iv) livre acesso; (v) transparência, (vi) da qualidade dos dados; (vii) da segurança, 
(viii) prevenção, (iix) da não discriminação e (ix) responsabilização e prestação de contas, 
conforme definido na LGPD.  

 
8.6. Sempre que exigido pela lei ou quando for adequado, deverão, as Partes, na medida do 
razoável, adotar as práticas de mensuração e mitigação de riscos, como os relatórios de impacto 
à privacidade, bem como adorar boas práticas relacionadas à proteção de dados pessoais, como 
Privacy by Design.  

 
8.7. Nenhum direito ou licença é concedido ao AGRO ESPECIALISTA com respeito a 
quaisquer Dados Pessoais sejam a ele revelados ou fornecidos.  

 
8.8. Considerando e conhecendo a existência e a validade do Acordo de Confidencialidade, 
as Partes reconhecem que os Dados Pessoais serão entendidos como Informações Confidenciais, 
devem assim ser submetidas às medidas adequadas à sua confidencialidade  

 
8.9. Tratamento. O AGRO ESPECIALISTA somente poderá realizar o tratamento dos Dados 
Pessoais cujo acesso seja concedido pela ORBIA ou coletados por força do T&C durante o 
período de sua vigência, de acordo com a finalidade estrita de cumprir as obrigações deste T&C 
e em conformidade com as instruções emitidas pela ORBIA.  
 



 

Página 7 de 12 
 

 

 

8.10. As Partes garantem que os Dados Pessoais inseridos no sistema cujo acesso é 
disponibilizado em decorrência da execução deste T&C serão exatos e estritamente 
correspondentes ao informado por seus respectivos titulares.  
 
8.11. As Partes garantem que os Dados Pessoais cujo acesso for concedido são: (i) acurados e 
atualizados; e (ii) foram coletados e compartilhados em conformidade com as exigências legais, 
incluindo mas não se limitando à atenção aos requisitos de tratamento previstos na legislação 
aplicável; e (iii) dizem respeito aos titulares aos quais estiverem vinculados.  
 
8.12. O AGRO ESPECIALISTA garante à ORBIA que após a finalidade que fundamentou o seu 
tratamento seja cumprida, o os Dados Pessoais, compartilhados pela ORBIA, serão descartados.  
 
8.13. Transferência. Fica vedado transferir, compartilhar, comunicar ou de qualquer outra 
forma facultar acesso, no todo ou em parte, aos Dados Pessoais compartilhados em razão deste 
T&C para quaisquer terceiros não relacionados com os serviços objetos deste T&C, mesmo que 
de forma agregada ou anonimizada.  
 
8.14. Direito dos Titulares. O AGRO ESPECIALISTA reconhece que deve cooperar com a 
ORBIA sempre que seja necessário viabilizar o exercício dos direitos de titulares previstos na 
legislação sobre proteção dados pessoais, como por exemplo: (i) o direito de confirmação da 
existência de tratamento; (ii) o direito de acesso aos dados; (iii) o direito de correção, 
anonimização, bloqueio ou eliminação; (iv) o direito de portabilidade; (iv) o direito de revogação 
do consentimento; (vi) o direito de eliminação dos dados pessoais.  
 
8.15. As Partes deverão ainda promover a alteração e / ou exclusão definitiva de quaisquer 
Dados Pessoais que lhe foram transmitidos ou coletados em razão dos Serviços prestados pelo 
AGRO ESPECIALISTA na forma prevista por este T&C, por solicitação do titular dos Dados 
Pessoais.  
 
8.16. Registro do Tratamento. AS Partes deverão manter registro das operações de 
tratamento de Dados Pessoais, atendendo o exigido pela legislação e pela regulamentação 
vigentes.  
 
8.17. Autoridades. Caso o AGRO ESPECIALISTA seja obrigado a transferir ou divulgar qualquer 
Dado Pessoal tratado em nome da ORBIA em razão de ordem administrativa ou judicial de 
qualquer natureza, deverá informar a ORBIA em até 24 (vinte e quatro) horas. Além disso, as 
Partes comprometem-se a cooperar com a outra Parte para limitar a extensão e o âmbito de tal 
transferência ou divulgação de dados.  
 
8.18. Segurança e Incidentes. As Partes têm o dever de garantir a segurança e a adequada 
gestão dos Dados Pessoais, valendo-se de técnicas de segurança da informação suficientes e 
condizentes: (i) com a natureza dos dados tratados; (ii) com as melhores práticas e padrões 
internacionais; e (iii) com a legislação e regulamentação vigente.  
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8.19. O AGRO ESPECIALISTA obriga-se a notificar a ORBIA em até 24 (vinte e quatro) horas 
acerca de qualquer vazamento ou comprometimento de suas bases de Dados Pessoais 
relacionadas com o T&C, bem como acerca de qualquer incidente que signifique a violação da 
legislação de privacidade e de proteção de dados pessoais. O disposto nesta cláusula se aplica, 
inclusive, se o incidente ou a violação tiver natureza acidental ou culposa.  
 
8.20. Garantia. Caso a ORBIA sofra quaisquer danos ou prejuízos em decorrência do 
descumprimento destas disposições, desatenção às obrigações de proteção de dados, ou de 
violação da legislação sobre a matéria por parte do AGRO ESPECIALISTA, ficará este obrigado a 
ressarcir integralmente quaisquer danos, prejuízos e lucros cessantes, como quaisquer 
reparações ou sanções administrativas ou judiciais.  
 
8.21. Na hipótese de qualquer questionamento por parte de autoridades públicas ou ação 
judicial relacionada à proteção de dados por violação causada culposa ou dolosamente pela 
outra Parte, esta obriga-se a assumir por sua própria conta a defesa relacionada a esses 
questionamentos, mantendo a Parte Inocente indene em relação a quaisquer prejuízos, 
inclusive com relação a custas ou sanções judiciais, administrativas e honorários advocatícios.  
 
8.22. Auditoria. Para fins de verificar e comprovar o cumprimento do disposto no presente 
instrumento, as Partes poderão auditar umas às outras para apuração de cumprimento do 
disposto no presente instrumento no que diga respeito ao tratamento de Dados Pessoais.  
 
8.23. As Partes obrigam-se, ainda, a utilizar os dados pessoais exclusivamente para as 
finalidades previstas no objeto deste T&C, sendo vedado o compartilhamento com terceiros, 
salvo se mediante autorização prévia, expressa e por escrito da Parte Controladora dos dados 
pessoais. 
 
8.24. Os Dados Pessoais compartilhados em razão deste T&C serão armazenados por um 
período não superior aos prazos definidos na legislação aplicável, devendo ao final, serem 
devolvidos deletados. 
 
8.25. As Partes obrigam-se a implementar medidas técnicas e de segurança para resguardar 
o acesso aos Dados Pessoais, responsabilizando-se por todos os danos eventualmente causados.  
 
8.26. Na hipótese de Incidentes de segurança de Dados Pessoais (vazamento de dados), 
potenciais ou efetivos, ocorridos em face dos titulares de dados ou de uma das Partes, a Parte 
que identificar o incidente, deverá notificar à outra parte imediatamente em até 24 (vinte e 
quatro) horas, colaborando com informações e executando todas as medidas cabíveis a fim de 
solucionar e mitigar os prejuízos sofridos pela Parte Inocente e/ou titulares dos dados.  
 

 
8. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
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9.1. O AGRO ESPECIALISTA é livre para aceitar ou não a solicitação de seus Serviços e poderá prestar 
seus Serviços para outras empresas do mercado, inclusive, concorrente da ORBIA.  
 
9.2.  As Partes são autônomas e independentes entre si e cada uma é inteiramente 
responsável pelos seus custos operacionais, despesas, taxas, contribuições e tributos relativos à 
manutenção de suas atividades. Não existe, na relação entre as Partes, nenhuma das 
características previstas em lei para reconhecimento do vínculo empregatício, tratando-se de 
relação estritamente cível e comercial.  

10. DA REMUNERAÇÃO 
 

9.1. Pelas Vendas de seus SERVIÇOS realizados pela PLATAFORMA ORBIA, o AGRO 
ESPECIALISTA receberá uma remuneração da forma descrita pelo ANEXO I.  
 
11. DA CONFIDENCIALIDADE 

 
11.1. As Partes se comprometem, mutuamente, a zelar pela manutenção do sigilo de todos os 
segredos comerciais, conhecimentos técnicos e outras informações que venham a tomar 
conhecimento uma da outra, não podendo usar quaisquer dessas informações confidenciais, a 
não ser quando expressamente autorizadas para tanto por seu titular. Nesse sentido, cada Parte 
deverá envidar seus melhores esforços a fim de que seus sócios, empresas afiliadas, 
administradores, prepostos, empregados e/ou quaisquer outras pessoas sob sua 
responsabilidade (direta ou indireta) mantenham em sigilo todos os termos e condições do 
presente T&C. 

 
11.2. As Partes concordam que descrições de produtos, preços, condições de pagamento, 
formas de entrega e outras informações relacionadas aos produtos não são informações 
confidenciais. 
 

11.3. Ademais, as Partes concordam que as informações do presente T&C são estritamente 
confidenciais e que não serão divulgadas a quaisquer indivíduos, sociedades ou instituições, 
exceto se: 

 
a) A informação for de domínio público, desde que não tenha sido uma das próprias Partes, 

seus representantes, controladoras, controladas ou empresas que, direta ou 
indiretamente, estão sujeitas ao mesmo controle a que está sujeita a Parte, a responsável 
pela informação ter caído em domínio público; 

 
b) A divulgação for exigida por autoridade governamental ou por ordem de Tribunal 

competente, sob pena de ser caracterizada desobediência ou outra penalidade. Nestas 
hipóteses, o material a ser revelado deverá ser objeto de toda a proteção governamental 
ou judicial possível, devendo a Parte que estiver obrigada a revelar tais informações 
prontamente notificar a outra para que possa adotar as medidas cabíveis junto à 
autoridade ou Tribunal para proteção das informações; 
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c) A informação em poder da Parte for resultado de sua própria pesquisa, contanto que possa 
comprovar tal circunstância. 

 
11.4. As Partes se comprometem e se obrigam a tomar todas as medidas necessárias à 
proteção das informações confidenciais uma da outra, evitando e prevenindo revelação a 
terceiros, exceto se devidamente autorizadas por escrito pela própria Parte titular. As 
informações confidenciais, contudo, poderão ser reveladas aos funcionários que precisem 
conhecê-las para os fins deste T&C, sendo certo que tais funcionários serão devidamente 
avisados acerca da natureza confidencial das mencionadas informações, especialmente quanto 
às suas cláusulas de sigilo, comprometendo-se por escrito e pessoalmente à manutenção da 
confidencialidade das informações. 
 

11.5. Esta obrigação subsistirá pelo período de 3 (três) anos contados da data do término ou 
rescisão do presente T&C, ficando ainda ajustado que, em caso de violação desta obrigação por 
qualquer uma das Partes, por si ou por seus empregados, prepostos ou representantes, a Parte 
prejudicada estará legitimada a reclamar e exigir da outra Parte, na forma da Legislação 
Brasileira, a correspondente indenização por todos os danos e prejuízos ocasionados. 
 
 
12. MARCAS REGISTRADAS E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
12.1. As Partes reconhecem que não é concedida nenhuma licença para utilização das Marcas 
devidamente registradas. Toda a propriedade intelectual no que tange a plataforma é de 
propriedade exclusiva da ORBIA. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
13.1. O não exercício por qualquer das Partes de quaisquer direitos previstos por este T&C 
não poderá ser caracterizado como renúncia ou novação, podendo a parte, a seu exclusivo 
critério, exercê-los a qualquer momento.  

 
13.2. Este T&C consolida toda e qualquer prévia negociação ou acordo, verbal ou por escrito, 
referente ao seu objeto, sobrepondo-se, portanto, a todos os contratos, entendimentos, 
negociações e conversas anteriores.  
 
13.3. Se, em decorrência de qualquer decisão judicial irrecorrível, qualquer disposição ou 
termo deste T&C for considerada nula ou anulável, tal nulidade ou anulabilidade não afetará as 
demais cláusulas que permanecerão em pleno vigor.  
 
13.4. Nenhuma das Partes responde pelos insucessos comerciais da outra. 
 
13.5. Cada uma das Partes se responsabiliza pelo pagamento de todo e qualquer tributo 
incidente sobre suas atividades. 
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13.6. Aplica-se a este T&C a legislação pertinente e em vigor no território brasileiro, as normas 
regulamentadoras do INMETRO/IPEM, ABNT, ANVISA, IBAMA dentre outras, inclusive as normas 
referentes à venda de produtos importados. 
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ANEXO I 

 
Tabela de Remuneração do AGRO ESPECIALISTA:  
 
  
1.1. A remuneração será calculada de acordo com as categorias dos produtos, sendo 0,30% 

para defensivos, 0,30% para sementes, 0,15% para fertilizantes e 1,20% para foliares. Em 
caso de cancelamento, a remuneração não deve ser repassada. 

 
1.2.  A Remuneração será creditada ao AGRO ESPECIALISTA, via cartão prêmio virtual da 
Conquiste (CONQUISTE SOLUÇÕES E MARKETING EIRELI - CONQUISTE 360), no prazo de 45 dias.  
 
1.3. O prazo para pagamento da Remuneração começará a contar a partir da confirmação do 
pagamento feito pelo PRODUTOR RURAL ao CANAL DE VENDA em razão da compram via 
MARKETPLACE dos produtos prescritos pelo AGRO ESPECIALISTA.  
 
1.4. Para utilização do cartão prêmio virtual, o AGRO ESPECIALISTA obriga-se a se cadastrar no 
site (http://www.virtual360.com.br) e seguir as regras estabelecidas pela Conquiste.  

3.5. A ORBIA não se responsabiliza por qualquer problema relacionado ao cartão prêmio 
virtual  da Conquiste.  

 
 
 


