
 

 

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS 

Trimble NV  

("nós", "nosso", "nossa", "nossos", "nossas" ou "Trimble") 

 

Os presentes Termos e Condições Gerais da Trimble NV são estabelecidos na última data indicada 
abaixo (a "Data de Aplicação") entre a entidade acima indicada ("Cliente" e "vós", "seu", "sua", "seus", 
"suas") e a Trimble NV, uma empresa Trimble, com sede em Ter Waarde 50, B-8900 IEPER, BÉLGICA 
("Trimble" e "nós", "nosso", "nossa", "nossos", "nossas") (isoladamente, uma "Parte" e, em conjunto, as 
"Partes").  

De boa-fé e a título oneroso, cujo recebimento e suficiência são, pelo presente, reconhecidos, as Partes 
acordam o seguinte: 

1. Considerações gerais. Ao abrigo dos presentes Termos e condições gerais (os "Termos"), nós 
e/ou as nossas Afiliadas poderemos fornecer-lhe Software, Subscrições, Serviços e Produtos de 
acordo com um ou mais Planos e SOWs (Statement of Work — Declaração de Trabalho).  Cada 
Plano inclui automaticamente, por referência, os termos do presente Contrato (incluindo todos 
os anexos, alterações e apensos relacionados com o mesmo) e quaisquer adendas mutuamente 
assinadas ou outros termos suplementares por escrito relacionados com referido Plano 
(coletivamente, um "Contrato"). Os presentes Termos não têm vigência ou eficácia exceto na 
medida em que forem incluídos por referência num Plano. Se uma Afiliada da Trimble se 
associar a um Plano regido pelos presentes Termos, para os fins desse Plano, todas as 
referências nos presentes Termos a "Trimble" e "nós", "nosso", "nossa", "nossos", "nossas" 
serão entendidas como referências a essa Afiliada e não à Trimble. Cada Plano, Formulário de 
Encomenda e SOW que o Cliente rubricar, assinar ou executar está sujeito a, e confirma, a sua 
aceitação dos presentes Termos e de todos os restantes termos e documentos que fazem parte 
do Contrato.  

Cada Contrato será independente de outros Contratos que incluam os presentes Termos. Os 
presentes Termos não terão vigência ou eficácia independente exceto se incluídos por 
referência num Plano. Salvo na medida do expressamente declarado em contrário num Plano, 
em caso de conflito entre cláusulas correspondentes, será aplicada a seguinte ordem de 
precedência, da mais alta para mais baixa: os presentes Termos, o Plano, um Formulário de 
Encomenda ou um SOW, uma adenda, um anexo, uma alteração ou um apenso e quaisquer 
outros termos suplementares mutuamente assinados.  

Os orçamentos solicitados e os pedidos feitos pelo Cliente  relativamente a Software, 
Subscrições, Serviços e/ou Produtos não são considerados vinculativos até serem aceites por 
nós. Os Planos, os Formulários de Encomenda e os SOW são aceites como válidos e vinculativos 
apenas quando assinados por nós por escrito e integralmente executados. Nenhuma disposição 
nas suas notas de encomenda, pedidos de compra, faturas, documentação de aquisição 
associada ou outros formulários comerciais irá aplicar-se a, modificar, substituir ou alterar os 
termos do presente Contrato, e quaisquer disposições neste sentido não serão válidas e 
eficazes.. 



 

 

 

2. Definições.  

"Afiliada" significa qualquer entidade que direta ou indiretamente detenha ou controle, seja 
detida ou controlada por, ou se encontre sob propriedade ou controlo comum juntamente com 
a Parte em questão. Na aceção utilizada no presente documento, "controlo" significa o poder de 
comandar a gestão ou os assuntos de uma entidade e "propriedade" significa a posse efetiva de 
50% (ou, se a jurisdição aplicável não permitir a propriedade maioritária, o volume máximo 
permitido ao abrigo dessa legislação) ou mais dos títulos de capital com direito de voto ou de 
outros direitos de voto da entidade. 

"Informações Confidenciais" significa todas as invenções, segredos comerciais, software 
informático em código-objeto e código-fonte, algoritmos, documentação, know-how, 
conhecimentos, tecnologia, ideias e todas as outras informações empresariais, técnicas, 
financeiras e sobre os clientes em nossa posse ou na posse do Cliente, classificados como 
confidenciais ou comunicados de uma forma ou em determinadas circunstâncias que poderiam 
permitir razoavelmente a uma pessoa ou organização determinar a sua natureza confidencial. 

"Direitos de Propriedade Intelectual" significa quaisquer direitos, títulos e interesses relativos a 
quaisquer segredos comerciais, patentes, direitos de autor, marcas de serviços, marcas 
registadas, conhecimentos, nomes comerciais, direitos de imagem comercial e embalagem, 
direitos morais, direitos de privacidade, publicidade, direitos de bases de dados e direitos 
semelhantes de qualquer tipo, incluindo quaisquer aplicações, continuações ou outros registos 
relativos a qualquer dos aspetos referidos anteriormente, ao abrigo das leis ou dos 
regulamentos de qualquer autoridade governamental, reguladora ou judicial nacional ou 
estrangeira. 

"Nossos Materiais e Tecnologia" significa o nosso Software (compilado ou não), os nossos 
Produtos e a documentação relacionada, e quaisquer materiais eletrónicos e por escrito, 
informações proprietárias, documentação, código, tecnologia, sistemas, infraestruturas, 
equipamento e segredos comerciais desenvolvidos, fornecidos ou utilizados por nós ou pelos 
nossos subcontratantes para produzir e fornecer Software, Serviços e Produtos em conjunto 
com todos os Direitos de Propriedade Intelectual relacionados, juntamente com todas as 
modificações, melhorias ou alterações relacionadas com os mesmos, incluindo, entre outros, (i) 
arquiteturas eletrónicas patenteadas e outros elementos não literais do Software, dos Serviços e 
dos Produtos desenvolvidos por nós, (ii) especificações funcionais e técnicas e outras 
informações técnicas, de formação, de referência ou de serviço, documentação, manuais e 
atualizações relacionados com os mesmos, (iii) API, aplicações e programas informáticos 
personalizados, (iv) processos, métodos, algoritmos, ideias e outros conhecimentos, (v) dados e 
informações fornecidos por nós (excluindo especificamente Dados de Transporte), (vi) Produtos 
que o Cliente tem o direito de utilizar mediante uma Subscrição, e (vii) equipamento e 
arquiteturas de rede.  

"Formulário de Encomenda" significa um formulário de encomenda, um orçamento, um plano 
de equipamento ou um contrato semelhante por escrito, de acordo com um Plano que 
especifica os direitos de Subscrição concedidos ao Cliente, o Software licenciado ao Cliente, os 



 

 

Serviços fornecidos ao Cliente e/ou os Produtos adquiridos pelo Cliente ou fornecidos ao 
mesmo para utilização mediante uma Subscrição, juntamente com as quantidades e os preços (e 
o prazo inicial da Subscrição para cada um desses direitos de Subscrição). 

"Produtos" significa produtos de hardware, peças e acessórios vendidos ao Cliente ou 
fornecidos ao mesmo para sua utilização mediante uma Subscrição, um Plano ou um Formulário 
de Encomenda.  

"Plano" significa um contrato mutuamente executado que estabelece o acordo das Partes 
relativamente aos termos e às condições aplicáveis ao Software, às Subscrições e/ou aos 
Produtos licenciados, vendidos ou de outra forma fornecidos ao Cliente. 

"SOW" significa um declaração de trabalhos, um plano, uma ordem de serviço, uma ordem de 
alteração ou qualquer outro contrato acordado mutuamente por escrito, celebrado de acordo 
com os termos de uma Adenda de Serviços profissionais em aplicação entre as Partes e/ou o 
Contrato que rege a prestação de assistência e manutenção, serviços profissionais, instalação ou 
outros Serviços, que poderão incluir, entre outros, uma metodologia de serviços profissionais, 
materiais a fornecer, formação e taxas. 

"Serviços" significa quaisquer serviços de implementação, instalação e/ou configuração, serviços 
de formação ou outros serviços profissionais fornecidos por nós ao Cliente, conforme descrito 
num Plano e/ou num SOW. 

"Software" significa a versão do código-objeto de qualquer software, biblioteca, utilitário, 
ferramenta ou outro código informático ou de programa, bem como a documentação 
relacionada, localmente instalado nos sistemas do Cliente ("Software no Local") ou fornecido 
como um serviço pela Internet ou por outro meio remoto, como websites, portais e soluções 
"baseadas em nuvem" (coletivamente, "Software Alojado" ou "SaaS"). O Software inclui 
também (a) firmware ou outro software pré-instalado num Produto vendido ao Cliente ou 
licenciado ao mesmo para utilização mediante uma Subscrição, ao abrigo de um Formulário de 
Encomenda, e (b) software da Trimble ou dos respetivos licenciantes que poderá ser 
posteriormente carregado para esse Produto (coletivamente, "Software de Dispositivo").  

"Subscrição" significa um direito de utilizar Software (como aplicação autónoma ou como um 
serviço, por exemplo, SaaS), Produtos, uma alocação periódica de Serviços e/ou outros produtos 
baseados em serviços (por exemplo, serviços de alojamento em nuvem) durante um prazo fixo, 
cujo direito de subscrição é adquirido mediante um Plano ou um Formulário de Encomenda. 

"Dados de Transporte" significa os dados audiovisuais, de expedição, condutor, localização, 
movimentação de cargas e de outros sistemas de telemática e gestão de transporte recolhidos 
ou que nos sejam fornecidos, ou inseridos pelo Cliente ou em seu nome, na sua utilização dos 
nossos Produtos, do nosso Software baseado em serviços ou licenciado e/ou dos nossos 
Serviços, que poderão incluir, entre outros, dados específicos dos seus clientes expedidores (e, 
relativamente aos Produtos, os dados gerados, recolhidos e/ou transmitidos por Produtos 
instalados nos seus veículos). 

"Utilizador" significa uma pessoa à qual foi concedido pelo Cliente o direito de utilizar e aceder 
ao Software baseado em serviços ou licenciado. 



 

 

3. Produtos. Se vendermos Produtos ao Cliente, serão aplicáveis os termos do presente parágrafo. 
Poderemos aceitar ou rejeitar por escrito qualquer encomenda de Produtos na totalidade ou em 
parte. As quantias já pagas relativamente à aquisição de Produtos serão devolvidas se uma 
encomenda for rejeitada. Os Produtos são enviados na modalidade CIP de acordo com os 
Incoterms 2020 e a cobrança do transporte é efetuada na morada indicada na página de 
assinatura do Formulário de Encomenda ou da forma acordada pelas Partes por escrito. O título 
e o risco de perda dos Produtos são transferidos para o Cliente ao entregarmos os Produtos à 
transportadora. O Cliente é responsável pelo envio, manuseamento e seguro dos Produtos 
durante o transporte.   Envidaremos esforços comercialmente razoáveis para cumprir as datas 
de entrega solicitadas, a menos que o Cliente infrinja qualquer contrato celebrado connosco, 
não haja inventário disponível ou o cumprimento das nossas obrigações de acordo com o 
Contrato seja suspenso ao abrigo dos presentes termos, podendo as suas encomendas ser 
entregues em qualquer sequência. Não somos responsáveis pelo atraso de entregas e este 
motivo não pode ser invocado para o cancelamento de qualquer encomenda. As encomendas 
não podem ser canceladas uma vez enviadas ao Cliente e o mesmo irá aceitar a entrega dos 
Produtos enviados, sujeito a qualquer direito de devolução estabelecido num Plano. 
 

4. Concessão de direitos. 

4.1 Considerações gerais. Para cada Subscrição adquirida pelo Cliente mediante um Formulário 
de Encomenda, durante o prazo da Subscrição especificado nesse Formulário de Encomenda ou 
no Plano, concedemos-lhe um direito limitado, não exclusivo, não atribuível, não transferível 
(exceto no âmbito de uma atribuição permitida num Contrato) e não sublicenciável de utilização 
e acesso ao Software baseado em serviços ou licenciado, dos Serviços e/ou dos Produtos regidos 
pela sua Subscrição para as suas próprias operações empresariais internas, de acordo com os 
presentes Termos e os termos do Plano. 

O Cliente e o seu pessoal irão gerar credenciais de início de sessão exclusivas para cada 
Utilizador e manter todas as credenciais de início de sessão confidenciais, e não irão partilhar 
credenciais de início de sessão entre Utilizadores. O Cliente irá notificar-nos de imediato se 
considerar que quaisquer credenciais de início de sessão de qualquer dos seus Utilizadores 
possam ter sido divulgadas ou comprometidas e irá isentar-nos de responsabilidades 
relativamente a qualquer acesso não autorizado e/ou lesivo à(s) sua(s) conta(s) e/ou dados com 
as credenciais de início de sessão geradas para ou pelo Cliente. O Cliente reconhece que os 
Dados de Transporte são eliminados do nosso sistema, de acordo com os nossos períodos de 
retenção de dados publicados, e que será o único responsável pelo arquivo de cópias de Dados 
de Transporte, caso o considere necessário. Poderemos aceder às suas contas e às de qualquer 
dos seus utilizadores, incluindo a Dados de Transporte, para resolver problemas técnicos ou de 
serviço, a seu pedido ou por outro motivo permitido pelos presentes Termos e/ou num Plano. 

O Software é licenciado ou fornecido ao Cliente como um serviço ("SaaS"), mas não vendido.  As 
nossas Aplicações disponíveis em lojas de aplicações (por exemplo, Apple App Store ou Google 
Play) são regidas por contratos de licença do utilizador final em separado para esse software. 



 

 

Se o Cliente obtiver um Produto nosso (mediante aquisição ou Subscrição) que contenha 
Software de dispositivo, conceder-lhe-emos um direito e uma licença limitados, não exclusivos e 
não transferíveis (exceto se em conjunto com a venda do Produto no qual o Software de 
Dispositivo está instalado) de utilização do Software de Dispositivo para as suas próprias 
operações empresariais, apenas enquanto parte do Produto no qual esse Software de 
Dispositivo está instalado. O Cliente não poderá remover o Software de Dispositivo de um 
Produto. Os termos do presente Contrato, um Plano aplicável relativo à propriedade de um 
Produto e as restrições de utilização do Software de Dispositivo serão vinculativos e aplicáveis a 
qualquer comprador posterior de um Produto. 

4.2 Restrições. O Cliente aceita e concorda que não irá (i) transferir, publicar, divulgar, 
apresentar ou de outra forma disponibilizar qualquer dos Nossos Materiais e Tecnologia a 
terceiros, exceto conforme necessário para utilizar os Produtos e o Software para os seus fins 
empresariais internos; (ii) copiar, modificar, adulterar, alterar, criar trabalhos derivados de, 
sublicenciar, vender, locar, emprestar, alugar, transmitir, dar como garantia ou comprometer, 
ou agir como um veículo de serviços relativamente a qualquer dos Nossos Materiais e 
Tecnologia; (iii) proceder a engenharia inversa, descompilar, traduzir, adaptar ou desmantelar 
qualquer dos Nossos Materiais e Tecnologia, numa tentativa de reconstruir ou chegar à 
formulação, ao código-fonte ou aos algoritmos dos mesmos para qualquer outro fim, salvo na 
medida do expressamente permitido pela lei; (iv) remover, eliminar ou alterar quaisquer marcas 
registadas ou quaisquer avisos de direitos de autor, marca registada, patente ou outros Direitos 
de Propriedade Intelectual de quaisquer de Nossos Materiais e Tecnologias; (v) utilizar qualquer 
dos Nossos Materiais e Tecnologia em violação das leis, regras, regulamentos, códigos ou 
determinações legais aplicáveis; ou (vi) motivar ou autorizar quaisquer terceiros a executar 
qualquer das ações referidas anteriormente. 

5. Taxas e custos 

5.1 Taxas e custos; Considerações gerais. As taxas e os custos de Subscrições, Serviços e Produtos 
serão estabelecidos em cada Plano, Formulário de Encomenda ou SOW.  

As taxas de Subscrição e outras taxas periódicas são faturadas antecipadamente no início do ciclo 
de faturação; as taxas de serviço calculadas em proporção pela Trimble por utilização inferior ao 
ciclo de faturação completo, as taxas de Serviços e os custos baseados na utilização (por exemplo, 
serviços sob demanda) são faturados em dívida no fim do ciclo de faturação.  

As faturas são enviadas eletronicamente, por e-mail ou fax, e deverão ser pagas no prazo de trinta 
(30) dias de calendário após a data de faturação na moeda especificada no Plano, no Formulário 
de Encomenda ou na fatura (ou em Euro [€] se não for especificada nenhuma moeda).  

Não será concedido nenhum crédito, transferência ou reembolso para dados pagos, mas não 
utilizados num ciclo de faturação, ou para outros dados intangíveis (por exemplo, horas de 
Serviço) atribuídos ou disponíveis para utilização durante o período de utilização ou da 
Subscrição, mas não utilizados no fim do mesmo.  

Os pagamentos incumpridos não contestados pelo Cliente de boa-fé serão acrescidos de juros à 
taxa mínima de 1,5% por mês ou à taxa máxima permitida pela lei aplicável. Temos o direito de 
analisar periodicamente o seu crédito e, se considerarmos razoavelmente necessário, alterar os 
termos de pagamento e/ou exigir o pagamento antecipado, uma garantia satisfatória (como, por 



 

 

exemplo, entre outras, uma carta de crédito confirmada e irrevogável aceitável por nós) ou uma 
garantia de pronto pagamento antes do envio ou da ativação do serviço. Caso o Cliente não 
levante objeções, por escrito, a uma quantia faturada no prazo de trinta (30) dias de calendário 
após a data de faturação, considerar-se-á que confirmou a exatidão dessa fatura e que renunciou 
ao seu direito de a contestar. Um litígio relativo a uma parte de qualquer fatura ou à quantia 
devida concederá ao Cliente o direito apenas de suspender ou adiar o pagamento de parte dessa 
fatura ou da quantia devida alvo de contestação. O Cliente concorda que é responsável perante 
nós por todos os custos de recolha de quantias devidas anteriores que não conteste 
oportunamente (incluindo honorários advocatícios). O Cliente irá envidar esforços diligentes e de 
boa-fé para resolver qualquer litígio relativamente a pagamentos no prazo de trinta (30) dias de 
calendário após o início do litígio. 

Caso o Cliente falhe o pagamento de qualquer fatura não contestada devida ou não envide 
esforços diligentes e de boa-fé para resolver um litígio relativamente a pagamentos, após um 
aviso de incumprimento ou de falha e uma oportunidade de resolução de cinco (5) dias úteis, 
poderemos suspender o nosso cumprimento ao abrigo do presente Contrato (incluindo, entre 
outros, a prestação de serviços de garantia), suspender o seu acesso a e utilização do Software 
baseado em serviços ou licenciado e portais administrativos online relacionados, e desativar a sua 
conta e Subscrições até que essa falha ou incumprimento seja totalmente resolvido. Continuará 
a ser efetuada a cobrança de taxas de serviço e de subscrição ao Cliente durante essa suspensão. 
Durante essa suspensão, o Cliente será proibido de introduzir novos dados ou de processar os 
dados existentes. Se tentar aceder ou manipular os Dados de Transporte com software de 
terceiros durante a suspensão, renunciaremos a quaisquer responsabilidades e o Cliente irá 
isentar-nos delas relativamente à perda ou à alteração de dados, ou a danos relacionados. Se o 
acesso ao Software e à Subscrição for reposto após uma suspensão, o Cliente concordará em 
pagar uma taxa de reativação da conta de 200 € (e, no caso de Produtos, 2 € por Subscrição de 
produto reativada) no ciclo de faturação mensal seguinte. 

5.2 Alterações a preços e taxas; impostos e custos.  As taxas de Subscrições ativas poderão ser 
aumentadas com um aviso por escrito com, pelo menos, trinta (30) dias de calendário de 
antecedência. No caso de qualquer aumento da taxa de uma Subscrição ativa (excluindo 
Subscrições com preços designados como promocionais ou únicos) exceder cinco por cento (5%) 
de um ano para o outro, o Cliente terá o direito de cessar todas as Subscrições sujeitas a esse 
aumento ao fornecer um aviso por escrito com trinta (30) dias de calendário de antecedência, 
desde que esse aviso de cessação apenas seja aplicável se recebido por nós no prazo de trinta (30) 
dias de calendário após a sua receção do aviso de alteração de preço. Poderemos ajustar 
periodicamente o preço de Subscrições, Software, Serviços, Produtos e acessórios disponíveis 
para o Cliente para uma aquisição, licença ou subscrição posterior. Os nossos preços indicados 
para Produtos, Software, Subscrições e Serviços não incluem impostos sobre vendas, impostos 
sobre o valor acrescentado, impostos sobre bens e serviços, custos de exportação e importação, 
custos de transporte ou seguro, taxas alfandegárias e aduaneiras, impostos sobre bens pessoais, 
sobretaxas e taxas ou custos semelhantes aplicáveis, cujo pagamento é da responsabilidade do 
Cliente. A menos que nos forneça autorização de pagamento direto ou um certificado de isenção 
válido para a jurisdição adequada, irá pagar-nos todos esses impostos, custos e taxas faturados 
por nós no âmbito da venda, da entrega ou do fornecimento de Software, Subscrições, Serviços e 
Produtos. 

 



 

 

5.3 Taxas e custos adicionais. O Cliente reconhece e consente o direito da Trimble em faturar os 
seguintes custos adicionais: (a) Se a Trimble fornecer cartões SIM, o Cliente terá de pagar à 
Trimble 1 € por MB acima de 20 MB (num determinado mês)/Linha de Dispositivo Ativa e outros 
custos devido à utilização excessiva ou indevida do cartão SIM e/ou do tempo de comunicação; 
(b) mudança do fornecedor de cartão SIM pedida pelo Cliente com o preço de 35 € (não 
incluindo possíveis custos de intervenção); uma mudança de fornecedor de cartão SIM deverá 
ser comunicada ao Apoio ao Cliente da Trimble T&L três dias antes da troca de cartão SIM; (c) a 
reativação após suspensão de um cartão SIM a pedido do Cliente ou devido à sua utilização 
abusiva ou indevida, com base no custo real; (d) caso o cartão SIM não esteja ativo durante a 
validação, a Trimble não poderá concluir a instalação, pelo que serão cobrados custos 
adicionais, se necessário (por exemplo, uma segunda visita de um técnico); (e) todos os custos 
efetivos, incluindo investigação, despesas correntes e resolução de problemas decorrentes da 
transferência de propriedade de um veículo com uma unidade ativa do Produto e um cartão SIM 
na mesma, sem indicação antecipada à Trimble da descontinuação de um cartão SIM ou da 
recuperação da propriedade de uma unidade do Produto detida pela Trimble, com base no 
custo real; e (f) taxas de não comparência se a Trimble for contratada para instalar os Produtos 
e o Cliente não disponibilizar um veículo na hora e no local acordados, com base no custo real.   

5.4 Limitações de utilização. As subscrições apenas podem ser utilizadas para as finalidades 
empresariais internas do Cliente e não para comercialização. O Cliente não irá exceder as 
limitações de utilização acordadas em qualquer contrato que identifique a subscrição por nós 
fornecida. Todo e qualquer excesso de utilização por nós identificado será calculado com uma 
periodicidade mensal (salvo acordo em contrário), de acordo com uma tarifa razoável, 
determinada a critério exclusivo da Trimble. Os montantes devidos serão então cobrados 
mensalmente. 

6. Prazo e cessação. O prazo de cada Plano é indicado no mesmo. Cada SOW será iniciado na data 
de aplicação indicada no mesmo e prosseguirá até à conclusão dos Serviços indicados nesse SOW, 
salvo especificação em contrário no mesmo. A Secção 4.2, as suas obrigações de pagamento e 
qualquer termo ou disposição aplicável a eventos que ocorram após a cessação ou a expiração 
manter-se-ão depois da cessação ou da expiração do presente Contrato. 

Uma Parte poderá cessar o presente Contrato mediante aviso por escrito à outra Parte, caso esta 
infrinja materialmente qualquer das suas declarações ou garantias ou falhe substancialmente o 
cumprimento das suas obrigações ao abrigo do presente Contrato, desde que esse aviso por 
escrito dessa infração ou falha tenha sido fornecido pela Parte não infratora especificando-a e se, 
sendo passível de correção, essa infração ou falha de cumprimento não for corrigida no prazo de 
trinta (30) dias de calendário após a receção desse aviso pela Parte não infratora. Além disso, 
poderemos cessar de imediato todos os Planos, Formulários de Encomenda e SOW em aplicação 
sem aviso prévio e sem oportunidade de correção pelo Cliente caso (i) utilize intencionalmente 
Software, Serviços ou Produtos de uma forma fraudulenta, de uma forma que afete 
negativamente o fornecimento do nosso Software, Serviços e/ou Produtos ou em violação de 
quaisquer leis, regras e regulamentos aplicáveis; (ii) deixe de desenvolver as suas atividades da 
forma como eram conduzidas na Data de Aplicação do Plano; e (iii) haja uma alteração das leis, 
das normas ou dos regulamentos que nos impeça de fornecer o nosso Software, Serviços e 
Produtos ao Cliente.  



 

 

Após a cessação ou a expiração de um Plano, Formulário de Encomenda ou SOW, (i) cada Parte 
cessará o cumprimento das suas obrigações ao abrigo desse Plano, Formulário de Encomenda ou 
SOW; (ii) todas as taxas e despesas devidas à Trimble pelos serviços fornecidos, e as despesas 
incorridas durante ou após a data efetiva de cessação ou expiração tornar-se-ão imediatamente 
exigíveis ao Cliente; e (iii) cada Parte eliminará de imediato quaisquer Informações Confidenciais 
ou outros materiais da outra Parte na sua posse ou sob o seu controlo fornecidos no âmbito desse 
Plano, Formulário de Encomenda ou SOW e fornecerá um certificado por escrito da eliminação 
executada por um funcionário mediante pedido, salvaguardando-se, no entanto, que (a) 
conservaremos Dados de Transporte nos nossos sistemas de acordo com o nosso ciclo de 
retenção de dados padrão, e (b) a nenhuma das Partes será exigida a eliminação ou a devolução 
de dados digitais arquivados e armazenados no âmbito das suas práticas de cópia de segurança 
padrão em rede, desde que esses dados estejam protegidos, não sejam facilmente acessíveis e 
sejam eliminados de acordo com o respetivo ciclo normal de retenção de cópias de segurança, 
contanto que essa Parte continue a tratar os dados, enquanto estiverem na sua posse, de acordo 
com as respetivas obrigações de confidencialidade estabelecidas no presente Contrato. 

7. Confidencialidade.  Cada Parte ("Destinatário") concorda em (a) manter as Informações 
Confidenciais divulgadas a si pela outra Parte ("Autor da Divulgação") estritamente confidenciais 
e em não partilhar, revelar ou fornecer as Informações Confidenciais do Autor da Divulgação a 
terceiros, exceto conforme expressamente estabelecido no presente documento; (b) manter a 
confidencialidade e a segurança das Informações Confidenciais do Autor da Divulgação com o 
mesmo nível de proteção utilizado nas suas próprias informações confidenciais de importância 
análoga, embora nunca abaixo da proteção considerada razoável; e (c) restringir o acesso às 
Informações Confidenciais do Autor da Divulgação aos seus funcionários, contratantes, 
consultores, agentes e consultores financeiros e aos das suas Afiliadas ("Representantes") que 
tenham necessidade de ter conhecimento das informações no âmbito do cumprimento das 
obrigações do Destinatário ao abrigo do presente Contrato e que (i) tenham sido notificados da 
natureza confidencial da divulgação, e (ii) se encontrem sujeitos a uma obrigação vinculativa de 
manter as Informações Confidenciais como tal ao abrigo de termos e condições no mínimo tão 
restritivos como os termos e as condições do presente Contrato. O Destinatário será responsável 
por qualquer infração ao presente Contrato pelos seus Representantes ou Afiliadas. Para que 
fique claro, os termos do presente Contrato e os Nossos Materiais e Tecnologia constituem as 
nossas Informações Confidenciais. As Informações Confidenciais não incluirão informações que o 
Destinatário possa demonstrar mediante prova por escrito que (A) estão ou se tornarão 
disponíveis publicamente em geral, exceto se devido a atos ou omissões do Destinatário, das suas 
Afiliadas ou dos seus Representantes; (B) estavam legitimamente na posse do Destinatário num 
âmbito não confidencial antes de recebê-las do Autor da Divulgação; (C) foram recebidas pelo 
Destinatário de terceiros de forma lícita, sem obrigação de confidencialidade; ou (D) foram 
produzidas de forma independente pelo Destinatário ou para este sem utilização ou referência às 
Informações Confidenciais do Autor da Divulgação. Teremos o direito de divulgar Dados de 
Transporte se exigido ao abrigo de processos, requerimentos, ordens ou pedidos de divulgação 
judiciais, governamentais ou administrativos.  As obrigações de confidencialidade das Partes ao 
abrigo do presente Contrato manter-se-ão após a cessação ou a expiração do mesmo durante um 
período de dois (2) anos, exceto se cada Parte mantiver por tempo indeterminado a 
confidencialidade de quaisquer Informações Confidenciais classificadas pelo Autor da Divulgação 
como um segredo comercial até que se tornem parte do domínio público, por meio de nenhum 
ato ou omissão do Destinatário, das suas Afiliadas ou dos seus Representantes. O Destinatário 
reconhece que as vias de recurso previstas na lei poderão ser inadequadas para proteger o Autor 



 

 

da Divulgação reativamente a qualquer infração efetiva ou potencial do presente Contrato pelo 
Destinatário ou pelos seus Representantes e, sem prejuízo de quaisquer outros direitos e vias de 
recurso à disposição do Autor da Divulgação, o Destinatário concorda que, em caso dessa infração 
efetiva ou potencial, o Autor da Divulgação poderá solicitar uma compensação injuntiva ou outra 
reparação equitativa a seu favor, sem prova de danos efetivos ou a necessidade de depósito de 
caução ou outra garantia. 

8. Propriedade. O Cliente concorda que todos os direitos, títulos e interesses relativos aos Nossos 
Materiais e Tecnologia, e todo o Software baseado em serviços ou licenciado fornecido ao abrigo 
do presente Contrato, incluindo quaisquer alterações, modificações e melhorias relacionadas com 
o mesmo, pertencem exclusivamente e permanecerão propriedade exclusiva da Trimble, das 
nossas Afiliadas e dos respetivos licenciantes ou parceiros.  O Cliente tomará as precauções 
consideradas razoáveis para impedir o acesso e a utilização não autorizados do Software baseado 
em serviços e licenciado por parte de terceiros. Os trabalhos executados e os materiais a fornecer 
criados por nós ao abrigo do presente Contrato, incluindo SOW, constituirão os Nossos Materiais 
e Tecnologia e, para que fique claro, não serão considerados "trabalhos executados sob 
contratação" de propriedade do Cliente. O Cliente não possui quaisquer direitos relativamente ao 
código-fonte do Software ao abrigo dos presentes Termos ou de qualquer Contrato. Reservamos 
todos os direitos relativamente aos Nossos Materiais e Tecnologia não especificamente e não 
expressamente concedidos ao Cliente ao abrigo dos presentes Termos. Os Nossos Materiais e 
Tecnologia (incluindo, entre outros, o nosso Software) estão protegidos por leis de direitos de 
autor e tratados internacionais relativos a direitos de autor, bem como por outras leis e tratados 
relacionados com a propriedade intelectual.  Concordamos que, entre o Cliente e a Trimble, o 
Cliente será proprietário de seus próprios Dados de Transporte. Reservamo-nos o direito de 
modificar, expandir, atualizar ou alterar partes do nosso Software, Produtos e ofertas, bem como 
a(s) plataforma(s) em que são fornecidos, desde que essas alterações não afetem negativamente 
e de forma material a capacidade de o Cliente utilizar o Software, os Produtos e as ofertas para 
os respetivos fins previstos. Não obstante qualquer disposição em contrário no presente 
Contrato, o Cliente concede-nos e às nossas Afiliadas uma licença mundial isenta de royalties, 
irrevogável, perpétua e não exclusiva para utilizar e incluir nos serviços e na tecnologia, 
disponibilizar aos clientes e utilizar comercialmente quaisquer sugestões, medidas de melhoria, 
recomendações ou outras opiniões fornecidas pelo Cliente, pelas suas Afiliadas ou pelos 
respetivos representantes relativamente a ou em resultado do Software, dos Serviços ou dos 
Produtos da Trimble ou das nossas Afiliadas. 

9. Dados 

9.1 Recolha e utilização de dados de transporte. O Cliente autoriza-nos e às nossas Afiliadas a 
recolher remotamente e de forma automática Dados de Transporte introduzidos pelo Cliente ou 
em seu nome no Software baseado em serviços ou licenciado, gerados por um Produto ou 
fornecidos à Trimble, para os fins autorizados nos presentes Termos e num Plano. Esta 
autorização é um acrescento e não substitui ou altera qualquer outra recolha de dados ou 
contratos análogos entre as Partes. O Cliente autoriza e consente a nossa recolha e utilização de 
Dados de Transporte (1) para operar e gerir o Software e os Serviços fornecidos; (2) para 
transmitir esses dados para utilização pelo Cliente e pelos seus clientes designados para as suas 
próprias operações empresariais internas (por exemplo, para permitir uma melhor compreensão 
do transporte e da movimentação das cargas relacionadas); (3) para fornecer dados a 
fornecedores terceiros de monitorização de cargas, se aplicável e autorizado pelo Cliente, para 
visibilidade e informações sobre a localização e o estado das cargas; e (4) conforme pedido e/ou 
aprovado pelo Cliente. O presente Contrato não tem como objetivo e não será interpretado 



 

 

como uma limitação ou um comprometimento da nossa capacidade de utilizar dados recebidos 
de forma independente de uma transportadora ou outros terceiros. Além disso, não obstante 
qualquer disposição em contrário no presente Contrato, o Cliente fornece-nos o direito perpétuo 
e isento de royalties (i) de utilizar Dados de Transporte e outros dados que nos sejam fornecidos 
pelo Cliente ou em seu nome para melhorar, apoiar ou operar os nossos Produtos, Software e 
Serviços, e (ii) de agregar e anonimizar Dados de Transporte e outros dados fornecidos pelo 
Cliente ou em seu nome no âmbito do presente Contrato, e de utilizar e permitir que as nossas 
Afiliadas utilizem esses dados agregados e anonimizados, bem como dados relativos à utilização 
dos nossos Produtos, Software e Serviços pelo Cliente, e informações de resumo ou derivadas 
dos mesmos, para fins de análise e outros fins empresariais da Trimble e das nossas Afiliadas 
durante e após o termo do Contrato, desde que o Cliente não seja identificado como a origem 
dessas informações. O Cliente concorda que poderemos partilhar dados de sistemas de camiões 
(por exemplo, dados do motor) recolhidos de um Produto com o fabricante do veículo e/ou do 
sistema. 

9.2 Leis de proteção de dados. "Informações Pessoais" define-se como quaisquer informações de 
identificação pessoal (i) que poderemos recolher para a utilização e o funcionamento normais 
dos Produtos e do Software baseado em serviços ou licenciado utilizado pelo Cliente, e (ii) que 
sejam (a) fornecidas pelo Cliente ou em seu nome, ou (b) recolhidas automaticamente por um 
Produto ou Software. O nosso processamento de Informações Pessoais, e a utilização do nosso 
Software, Serviços e Produtos pelo Cliente, irá cumprir, em todos os aspetos materialmente 
relevantes, as leis, as regras, os regulamentos e as diretivas aplicáveis relativamente à 
privacidade de dados, aos fluxos de dados transfronteiriços e à proteção de dados 
(coletivamente, "Leis de Proteção de Dados"). A nossa política de privacidade rege o nosso 
processamento de Informações Pessoais. Para utilizar o nosso Software, Serviços e Produtos, o 
Cliente garante e concorda que antes de nos fornecer quaisquer informações pessoais ou ao 
utilizar os nossos Produtos e Software adquiridos por ou licenciados ao Cliente, por meio dos 
quais recolhemos essas informações pessoais, o Cliente forneceu ou, quando necessário, obteve 
o consentimento ou possui outra base legal válida ao abrigo das Leis de Proteção de Dados 
aplicáveis para nos fornecer essas informações pessoais ou para permitir que as mesmas sejam 
recolhidas por nós, reconhecendo também que podemos processar e utilizar essas informações 
pessoais em conformidade com o presente Contrato. 

10. Indemnização. O Cliente irá indemnizar, defender e isentar de responsabilidades a Trimble, os 
nossos funcionários, diretores e dirigentes relativamente a quaisquer reclamações, exigências, 
perdas e responsabilizações, conhecidas ou não, incluindo juros, interesses, litígios, despesas e 
honorários advocatícios razoáveis em que incorramos, suportemos ou de que sejamos alvo, 
resultantes ou relacionadas com (i) a infração dos termos materiais do presente Contrato pelo 
Cliente, (ii) a utilização ou modificação efetiva ou alegada de Software, Subscrições, Serviços ou 
Produtos pelo Cliente em infração ao presente Contrato, de uma forma não autorizada no mesmo; 
(iii) a violação das leis, das regras ou dos regulamentos aplicáveis, ou dos direitos de terceiros, 
pelo Cliente, ou (iv) qualquer acidente em que um dos veículos do Cliente esteja envolvido e no 
qual Software ou Produtos (incluindo aplicações de software móveis) fornecidos por nós estejam 
instalados e/ou sejam utilizados. 

 

11. Exclusões de responsabilidade; repartição de riscos. EXCETO CONFORME ESTABELECIDO NO 
PRESENTE DOCUMENTO, OS NOSSOS PRODUTOS, SOFTWARE, SUBSCRIÇÕES E SERVIÇOS SÃO 
FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO", NÃO FORNECEMOS GARANTIAS OU DECLARAÇÕES, EXPRESSAS 



 

 

OU IMPLÍCITAS, RELATIVAMENTE AOS PRODUTOS, AO SOFTWARE, ÀS SUBSCRIÇÕES OU AOS 
SERVIÇOS E EXCLUÍMOS ESPECIFICAMENTE TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, 
ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. 
NÃO DECLARAMOS NEM GARANTIMOS QUE OS PRODUTOS, O SOFTWARE, AS SUBSCRIÇÕES E OS 
SERVIÇOS, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES, ESTARÃO SEMPRE DISPONÍVEIS, ACESSÍVEIS, 
ININTERRUPTOS, ATEMPADOS, PROTEGIDOS, COMPLETOS OU ISENTOS DE ERROS, E NÃO 
CONCEDEMOS QUALQUER GARANTIA RELATIVAMENTE À UTILIZAÇÃO DOS MESMOS OU AOS 
RESPETIVOS RESULTADOS. NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS POR PROBLEMAS NOS NOSSOS 
PRODUTOS E SOFTWARE DECORRENTES DA RESPETIVA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM 
HARDWARE, SOFTWARE, SISTEMAS OU DADOS NÃO FORNECIDOS POR NÓS. AS LEIS, AS REGRAS 
E OS REGULAMENTOS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES. A CAPACIDADE DE TRANSMITIR 
MENSAGENS E/OU DADOS DE TRANSPORTE ESTÁ SUJEITA ÀS ÁREAS DE COBERTURA DO 
FORNECEDOR DE SERVIÇOS SEM FIOS E PODERÁ SER TEMPORARIAMENTE INTERROMPIDA OU 
LIMITADA POR ACONTECIMENTOS FORA DO NOSSO CONTROLO. A UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS, 
DO SOFTWARE, DAS SUBSCRIÇÕES OU DOS SERVIÇOS PODERÁ SER AFETADA SE OS SISTEMAS DO 
CLIENTE NÃO ESTIVEREM CORRETAMENTE CONFIGURADOS E/OU SE OS VEÍCULOS FOREM 
UTILIZADOS FORA DAS ÁREAS DE SERVIÇO LICENCIADAS DA OPERADORA DE SERVIÇOS SEM FIOS. 
SE O CLIENTE UTILIZAR CAMPOS DE DADOS DISPONÍVEIS NO NOSSO SOFTWARE PARA 
ARMAZENAR DADOS NÃO NECESSÁRIOS PARA A UTILIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO NORMAIS 
DOS NOSSOS PRODUTOS E SOFTWARE, E PARA OS RESPETIVOS FINS PREVISTOS, (i) CONCORDA 
QUE NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS POR CUMPRIR AS LEIS, AS REGRAS E OS REGULAMENTOS 
ESPECÍFICOS PARA ESSES DADOS; E (ii) ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS E CONCORDA EM 
ISENTAR-NOS DE RESPONSABILIDADES RELATIVAMENTE A QUAISQUER RECLAMAÇÕES, PERDAS, 
DANOS, RESPONSABILIZAÇÕES E DESPESAS (INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
RAZOÁVEIS) RELACIONADOS COM OU DECORRENTES DA SUA UTILIZAÇÃO DE CAMPOS DE DADOS 
PARA ARMAZENAR ESSES DADOS. 

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, 
ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU EXEMPLARES, PREVISÍVEIS OU NÃO, 
INCLUINDO, ENTRE OUTROS, PERDA DE LUCROS, RECEITAS OU DADOS, PERDA DE UTILIZAÇÃO, 
CUSTOS DE COBERTURA, PERÍODOS DE INATIVIDADE E TEMPOS DE UTILIZAÇÃO, 
INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA LEGAL INVOCADA OU SE UMA RECLAMAÇÃO FOR 
APRESENTADA COM BASE NO CONTRATO, NA GARANTIA, NUM ATO ILÍCITO (INCLUINDO 
NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO OU RESPONSABILIDADE OBJETIVA) OU 
NOUTRA TEORIA, MESMO QUE INFORMADOS DA POSSIBILIDADE DESSES DANOS. 
INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA LEGAL INVOCADA OU SE UMA RECLAMAÇÃO FOR 
APRESENTADA COM BASE NO CONTRATO, NA GARANTIA, NUM ATO ILÍCITO (INCLUINDO 
NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO OU RESPONSABILIDADE OBJETIVA) OU 
NOUTRA TEORIA, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A NOSSA RESPONSABILIDADE TOTAL 
DECORRENTE OU RELACIONADA COM O PRESENTE CONTRATO EXCEDERÁ O PREÇO DE 
AQUISIÇÃO OU AS TAXAS PAGAS PELO CLIENTE PELO PRODUTO QUE ORIGINOU ESSA 
RESPONSABILIZAÇÃO, OU PELO SOFTWARE, PELA SUBSCRIÇÃO OU PELO SERVIÇO NOS DOZE (12) 
MESES ANTERIORES AO ACONTECIMENTO QUE DEU ORIGEM A ESSA RESPONSABILIZAÇÃO. 

ESTAS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE REPRESENTAM REPARTIÇÕES DE RISCOS ACORDADAS 
QUE CONSTITUEM, EM PARTE, A CONSIDERAÇÃO PELA NOSSA VENDA DE PRODUTOS E PELO 
FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÕES, SOFTWARE E SERVIÇOS AO CLIENTE, E ESSAS LIMITAÇÕES 
SERÃO APLICÁVEIS NÃO OBSTANTE A FALHA DO PROPÓSITO ESSENCIAL DE QUALQUER RECURSO 
LIMITADO. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS 



 

 

ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU OUTROS ESPECIFICADOS, OU PERMITEM LIMITAÇÕES 
RELATIVAS À DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA, PELO QUE AS LIMITAÇÕES OU AS 
EXCLUSÕES ACIMA PODERÃO NÃO SER APLICÁVEIS OU TOTALMENTE APLICÁVEIS AO CLIENTE. 

12. Garantia do produto 

12.1 Conformidade. Os Produtos cumprirão as respetivas especificações. Relativamente aos vários 
periféricos de fornecedores terceiros, como baterias, sensores e acessórios, a Trimble não 
assume nenhuma responsabilidade além da garantia do fabricante, salvo indicação em contrário.  

12.2 Reparação e substituição. Se, no prazo de 90 dias após a entrega, os Produtos não cumprirem 
o disposto na Cláusula 12.1, na medida em que não cumprem as respetivas especificações, a 
Trimble procederá, a seu critério, à reparação ou à substituição de um Produto avariado. Caso 
um Produto seja considerado defeituoso, a Trimble reembolsará os custos de envio, mas não o 
custo de uma visita ao local ou o custo de desinstalação e reinstalação. Se um Produto não for 
considerado defeituoso, o Cliente reembolsará a Trimble pelos custos da investigação e 
quaisquer custos incorridos por nós no processamento da reclamação ao abrigo da garantia 
rejeitada.  

13. Outras disposições 

13.1 Publicidade. O Cliente concorda que (a) poderemos emitir um comunicado de imprensa, 
conforme aprovado pelas Partes, relativamente à celebração do presente Contrato pelas 
mesmas, e (b) poderemos identificá-lo (incluindo pela utilização do seu nome e logótipo) como 
nosso cliente, incluindo no nosso website, e incluí-lo na nossa lista de clientes e materiais de 
marketing. 

13.3 Jurisdição e lei aplicável.  O presente Contrato será regido, interpretado e aplicado 
exclusivamente de acordo com a legislação da Bélgica, sem aplicar ou atender às suas disposições 
sobre conflitos de leis e independentemente da Convenção das Nações Unidas sobre a Venda 
Internacional de Mercadorias. Qualquer ação judicial decorrente ou relacionada com o presente 
Contrato será sujeita à jurisdição exclusiva dos tribunais de Bruxelas, Bélgica. 

13.4 Força maior. Com exceção das obrigações de pagamento, nenhuma das Partes será responsável 
por uma falha no cumprimento das suas obrigações ao abrigo do presente Contrato se esse 
cumprimento for impedido, atrasado ou dificultado por causas além do seu controlo razoável, 
que incluem, entre outras, (i) interrupções na rede ou na infraestrutura de um fornecedor de 
serviços sem fios; (ii) limitações de capacidade dos sistemas, reparações de equipamento e 
atividades semelhantes fora do nosso controlo absoluto; (iii) falhas, alterações, modificações ou 
transformações das instalações, do equipamento ou do software de rede do Cliente; (iv) 
utilização indevida de um Produto ou danos ao mesmo; ou (v) qualquer acidente que envolva 
veículos do Cliente. As falhas ou os atrasos justificados, conforme descrito neste parágrafo, 
resultarão em extensões automáticas das datas de cumprimento durante um período de tempo 
igual à duração dos acontecimentos que justificam essa falha ou esse atraso. Nenhuma dessas 
falhas ou atrasos justificados constituirá um incumprimento nem, exceto na medida em que as 
obrigações de um cumprimento relacionado estejam incompletas ou não sejam cumpridas, será 
um motivo para contestar ou suspender quantias devidas ao abrigo do presente Contrato, desde 
que a Parte cujo cumprimento seja atrasado ou suspenso envide esforços comercialmente 
razoáveis para retomar o desempenho das suas obrigações ao abrigo do presente logo que seja 
possível. 

13.5 Cessão.  O Cliente não poderá ceder ou transferir o presente Contrato para quaisquer terceiros 
sem o nosso expresso consentimento prévio por escrito. Com sujeição ao anteriormente 



 

 

referido, o presente Contrato vinculará, beneficiará e será aplicável pelas Partes e pelos seus 
sucessores e cessionários autorizados. Qualquer cessão, transferência ou tentativa de cessão ou 
transferência pelo Cliente em violação dos termos do presente Contrato será inválida e 
inaplicável, e constituirá uma infração material ao presente Contrato.  

13.6 Suspensão. A Trimble poderá suspender o acesso do Cliente aos Serviços, ao Software ou à 
Subscrição, ou poderá suspender qualquer das suas obrigações na totalidade ou em parte ao 
abrigo do presente Contrato, sem responsabilização, se o Cliente incumprir as suas obrigações 
e responsabilidades ao abrigo do presente Contrato, se a sua conta for devida durante 30 dias 
ou mais ou se as suas ações arriscarem prejudicar outros clientes ou a segurança, a 
disponibilidade ou a integridade da Trimble. Sempre que possível, a Trimble envidará esforços 
considerados razoáveis para lhe fornecer um aviso prévio da suspensão.  

13.7 Subcontratação. A Trimble poderá recorrer a subcontratantes no cumprimento das suas 
obrigações ao abrigo de um Plano, Formulário de Encomenda ou SOW e seremos responsáveis 
pelos atos e pelas omissões dos nossos subcontratantes no cumprimento das suas obrigações 
nesse âmbito.  

13.8 Sem renúncia. Nenhuma renúncia de qualquer disposição ou infração do presente Contrato (a) 
será aplicável se não for efetuada por escrito, ou (b) funcionará ou será entendida como uma 
renúncia permanente dessa disposição ou infração. Independentemente da Parte que elaborou 
o presente Contrato, não será aplicada nenhuma regra de interpretação estrita contra qualquer 
das Partes. No caso de qualquer parte do presente Contrato ser considerada inválida ou 
inaplicável, essa parte será interpretada tanto quanto possível como refletindo a intenção 
original das Partes ou, se essa interpretação não for possível, essa disposição ou parte será 
dissociável do presente Contrato, desde que não afete de nenhuma forma o restante Contrato. 
Qualquer notificação necessária sobre qualquer acontecimento no âmbito do presente Contrato 
será realizada por escrito, fará referência ao presente Contrato e será entregue pessoalmente ou 
enviada por correio expresso reconhecido nacional ou internacionalmente à outra Parte, para o 
endereço indicado na primeira página do Plano.  

13.9 Outras considerações.  O presente Contrato estabelece a totalidade do entendimento entre as 
Partes no âmbito do presente Contrato e substitui todas as propostas, comunicações, contratos, 
negociações e declarações anteriores ou atuais, realizadas por escrito ou oralmente, 
relativamente à matéria do mesmo. Nenhuma alteração ao presente Contrato será válida se não 
for realizada por escrito e assinada pessoalmente pelas Partes. Não existem beneficiários 
terceiros ao abrigo do presente Contrato.  

 
 

 


