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NEXT SEASONS SYSTEMS , LLC 
ACORDO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL 

Este acordo (ou "EULA") é um acordo legal entre a pessoa, empresa ou organização ("Você") que 

acessou um aplicativo ("Produto") e A NEXT SEASONS SYSTEMS, LLC fazendo negócios 

como Next Seasons Systems ou AgexTec Assessoria e Previsões Agrícola Ltda. ("Licenciador" 

ou "Provedor de Aplicativo"). O produto a ser acessado está em www.agextec.com.   Ao usar 

qualquer Produto fornecido pelo Licenciador, Você está confirmando sua aceitação deste acordo 

e concorda em ficar legalmente vinculado pelos termos deste acordo. 

Este EULA deve aplicar-se apenas a um Produto fornecido pelo Licenciador aqui, 

independentemente de outro software ou plataforma aqui mencionado ou descrito. 

Os Produtos comercializados através dos Serviços são licenciados, e não vendidos, para Você 

apenas para uso de acordo com os termos desta licença. O Provedor de Aplicativo reserva todos 

os direitos que não são expressamente concedidos a você. O Produto sujeito a esta licença é 

chamado aqui de "Aplicativo Licenciado". O Aplicativo Licenciado deve ser usado em 

dispositivos que operam com os sistemas operacionais da Apple ("iOS" e "Mac OS"), o sistema 

operacional Microsoft e/ou com o sistema operacional da Google ("Android"), e os dispositivos 

acima mencionados são chamados nesta licença de "Dispositivos".  

É IMPORTANTE QUE VOCÊ LEIA ATENTAMENTE E ENTENDA ESTE ACORDO. AO 

ACESSAR E USAR ESTE PRODUTO, VOCÊ CONCORDA COM OS TERMOS E 

CONDIÇÕES DESTE ACORDO. SE NÃO CONCORDAR COM TODOS OS TERMOS DO 

PRESENTE ACORDO E NÃO CONCORDAR EM ESTAR LEGALMENTE VINCULADO 

POR ESTE ACORDO, ENCERRE TODO E QUALQUER USO DO PRODUTO, CASO 

CONTRÁRIO, VOCÊ GARANTE, REPRESENTA, ACEITA E CERTIFICA O SEGUINTE:  

Você tem o direito legal e a capacidade de celebrar este Acordo e cumprir seus termos, incluindo 

a autoridade para celebrar este Acordo em nome do SEU empregador ou outra organização em 

cujo nome VOCÊ está usando o Produto e SUA aceitação deste Acordo em nome de tal 

empregador ou entidade deve ser legalmente vinculante para esse empregador ou organização, se 

aplicável;  

 

VOCÊ tem idade legal na SUA jurisdição para celebrar este Acordo e instalar e usar o Produto; 

 

VOCÊ só usará o Produto para o propósito pretendido; VOCÊ seguirá corretamente todas as 

instruções e documentação fornecidas pelo Licenciante para VOCÊ; 

 

 VOCÊ só usará em um computador e instalará o Produto em dispositivos móveis dos quais VOCÊ 

seja o proprietário autorizado ou em dispositivos móveis para os quais VOCÊ tenha recebido 

autorização expressa para usar o Produto pelos proprietários do dispositivo; 

 

Todas as informações que VOCÊ fornecer ao Licenciador são verdadeiras e precisas, incluindo, 

sem limitação, SUA identidade, informações de conta, informações sobre qualquer organização à 

qual VOCÊ esteja afiliado e qualquer outra informação relacionada; 
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Você não deve deturpar a SUA associação com uma organização de caridade ou política ou, de 

outra forma, usar o Serviço de forma a fraudar indivíduos; 

 

VOCÊ não usará o Produto em violação a qualquer lei, regra, regulamentação ou regulamentação 

governamental federal, estadual ou local, incluindo as que regulam os serviços financeiros, 

proteção ao consumidor, concorrência desleal, antidiscriminação, privacidade ou publicidade 

falsa; 

 

VOCÊ concorda, em qualquer momento, com as políticas e diretrizes do Escritório de Controle de 

Bens Estrangeiros (OFAC, por sua sigla em inglês) e NÃO entrará em nenhuma transação ou usará 

o Serviço em violação às políticas ou diretrizes da OFAC, incluindo, sem limitação, o envio ou 

recebimento de fundos de ou para pessoas na lista de pessoas bloqueadas ou para ou de países 

sancionados; e 

 

Você concorda em não usar o Serviço para transações que envolvam ou estejam relacionadas a:  

 

• Narcóticos, esteroides, certas substâncias controladas, parafernália de drogas ou 

outros produtos que sejam ilegais;  

• Itens que encorajem, promovam, facilitem ou instruam outros a se envolverem em 

atividades ilegais; 

• produtos roubados, incluindo bens digitais e virtuais; 

• certos materiais ou serviços de orientação sexual;  

• munições, armas de fogo ou certas peças ou acessórios de armas de fogo;  

• certas armas ou facas reguladas pela legislação aplicável;  

• suporte a esquemas de pirâmide ou "Ponzi";  

• em violação a leis aplicáveis ou regulamentos do setor relativos à venda de produtos 

de tabaco ou medicamentos prescritos; ou  

• jogos de azar, jogos e/ou qualquer outra atividade com taxa de inscrição e prêmio, 

incluindo jogos de cassino, apostas esportivas, loteria e outras atividades similares. 

 

1. REQUISITOS DE USO.  

 

1.1. Conta. VOCÊ pode ser obrigado a criar uma conta (uma "Conta") para acessar e 

utilizar o Produto. Para criar uma Conta, VOCÊ deverá fornecer certas informações, 

incluindo SEU nome, endereço de e-mail, endereço postal e número de telefone. VOCÊ 

também precisará criar um nome de tela. A manutenção da segurança da Conta é muito 

importante. VOCÊ é inteiramente responsável por manter a confidencialidade do nome de 

usuário e senha da Conta. VOCÊ concorda em monitorar SUA Conta e notificar o 

Licenciador imediatamente se acreditar que um nome de usuário e/ou senha da Conta tenha 

sido comprometido ou se VOCÊ suspeitar que estejam ocorrendo pagamentos ou 

cobranças não autorizados através da SUA Conta.  Todo o processamento de pagamentos 

é feito por um fornecedor externo, e os termos e condições desse fornecedor devem aplicar-

se a qualquer transação e débito.  O Licenciador não será responsável por nenhum ato, erro 

ou evento que ocorra em sites de terceiros usados para pagamento na conta.   
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1.2. Atualizações. O Licenciador pode exigir que VOCÊ faça o download e instale 

atualizações do Produto de tempos em tempos. VOCÊ reconhece e concorda que o 

Licenciador pode atualizar o Produto com ou sem notificação para VOCÊ ou remover 

recursos ou funções ao Produto a qualquer momento, a seu exclusivo critério. VOCÊ 

reconhece e concorda que o Licenciador não tem obrigação de disponibilizar o Produto 

para VOCÊ, tornar qualquer versão subsequente do Produto disponível para VOCÊ ou 

continuar a dar suporte ao Produto de qualquer forma. VOCÊ reconhece que SEU acesso 

ao Produto pode não ser contínuo, os recursos podem mudar durante o SEU uso do Produto, 

e o Licenciador pode encerrar SEU acesso ao Produto ou parar de oferecer o Produto a 

qualquer momento de acordo com o EULA.  

 

1.3. Acordos. VOCÊ reconhece que VOCÊ só pode usar o Produto em conexão com o 

Serviço fornecido através do Site, conforme este Acordo, os Termos de Uso localizados 

em https://agextec.com/legal/terms-of-service e atualizados periodicamente ("TOU"), a 

Política de Privacidade localizada em https://agextec.com/legal/privacy-policy ("Política 

de privacidade"). A Política de Privacidade e os Termos de Serviço são incorporados neste 

Acordo por esta referência. VOCÊ reconhece e concorda que SEU uso do Produto significa 

que VOCÊ leu, entendeu e concordou com os termos dos Termos de Serviço e Política de 

Privacidade (se VOCÊ está aceitando ou solicitando pagamentos através do Serviço). Os 

requisitos a seguir e este Acordo podem mudar à medida que o Produto e/ou o Serviço 

evoluírem.  

 

2.  FERRAMENTAS CLIMÁTICAS AGRONÔMICAS E SAZONAIS. 

 

2.1.  Serviços.  Ao abrir uma Conta, o Licenciador permite que VOCÊ use o Produto para 

variáveis sazonais e agronômicas mensal ou anualmente para o seguinte: dias de 

crescimento, risco de congelamento, risco de calor, unidades de frio, previsão de produção 

de culturas e previsão sazonal sobre precipitação, temperatura máxima, temperatura 

mínima, número de dias chuvosos, radiação solar.  VOCÊ precisará identificar seus campos 

de cultivo, delineá-los em um mapa, introduzir as características do solo, o clima e o 

gerenciamento de cultivo do último ano/atual. SUAS informações serão gravadas em um 

diário e, com base nestas informações, o Licenciador dará conselhos com frequência de 

três (3) a sete (7) dias por e-mail, mensagens de texto ou orientação serão colocados on-

line em um "diário de gerenciamento de culturas" que VOCÊ pode acessar quando o 

usuário se conectar. A otimização personalizada do Licenciador por combinação específica 

de solo-clima-colheita envolve a recomendação única de melhor data de plantio, bem como 

a melhor semente da cultura para condições únicas do agricultor, quantidade de irrigação 

e taxas de fertilização nitrogenada. VOCÊ será capaz de manter as estimativas de 

rastreamento diário sobre o estado da água, quanto aplicar, quanto é armazenado no solo, 

quanto é evapotranspiração e quanto é perdido no subsolo. Além disso, VOCÊ poderá 

acompanhar o nitrogênio estimado que é aplicado na forma de fertilizante e o quanto é 

absorvido pelas plantas, quanto permanece no solo e quanto é perdido pelo processo de 

lixiviação. O status estimado diariamente sobre o crescimento das culturas, os estágios 

fenológicos e os riscos de eventos de calor ou congelamento também são mostrados on-

line. As estimativas sobre as projeções de culturas para biomassa e rendimento das culturas 

até a colheita a partir do dia atual em que o agricultor verifica seus dados são fornecidos 

https://agextec.com/legal/terms-of-service
https://agextec.com/legal/privacy-policy
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em gráficos inteligentes. O modo de comunicação do Licenciador com VOCÊ é sem papel, 

online, por e-mail e mensagens de texto para o seu celular. As informações pessoais ou os 

dados da fazenda que VOCÊ fornece ao Licenciador nunca serão usados ou vendidos ou 

fornecidos a outra parte sem seu consentimento explícito. 

 

O Licenciador fornece três (3) formas de serviços: Gratuito (duas ferramentas 

meteorológicas/agronômicas - sem pagamento envolvido, mas requer registro), Gold 14 

(que envolve o pacote de serviços gratuitos, mais ferramentas agronômicas adicionais e 

registros necessários) e Gold 18 (otimização personalizada para gerenciamento de culturas) 

que inclui o pacote Gold 14 e envolve uma variedade de preços dependendo do tamanho 

da fazenda. O registro é necessário. Os preços e as descrições são mostrados em nossa 

página de preços. 

 

2.2 Serviço de assinatura.  O Licenciador oferece registros gratuitos e pagos. Depois de 

se registrar para uma assinatura paga, VOCÊ receberá informações de pagamento e deverá 

enviar um cartão de crédito como pagamento. Stripe será usado para fins de pagamento. 

Existem preços diferentes para usar no Site e Serviços do Licenciador. Ao pagar, verifique 

se você entende o preço e os termos e condições de pagamento. Quando VOCÊ está 

comprando seu plano, lembre-se de que seu cartão de crédito será cobrado 

automaticamente anualmente com aviso prévio para VOCÊ. Taxas anuais podem mudar a 

qualquer momento; no entanto, o Licenciante fornecerá a VOCÊ um aviso do aumento da 

taxa.  VOCÊ pode cancelar sua conta com o Licenciador a qualquer momento. No entanto, 

um reembolso pode não ser concedido em todas as circunstâncias. Embora o Licenciador 

possa conceder restituições na maioria dos casos, o Licenciador examina os reembolsos 

caso a caso e tem a opção exclusiva de conceder ou negar qualquer reembolso. 

 

2.3 Previsão.  As recomendações do Licenciante fornecem estimativas baseadas em 

clima, solos, genética, manejo de culturas e modelos e não garantem resultados. Existem 

incertezas inerentes que são levadas em consideração. O Licenciador incentiva VOCÊ a 

consultar outros profissionais agrícolas, como consultores de culturas, agrônomos ou 

outros consultores confiáveis. As decisões de agricultura inerentemente envolvem risco; o 

objetivo do Licenciador é ajudar VOCÊ em suas decisões de gerenciamento de risco e 

operacional.  

 

Os sistemas do Licenciador incluem ferramentas que mostram a VOCÊ como o clima afeta 

seu negócio, com base em dados brutos que você ou terceiros carregam on-line e que foram 

transformados em informações pelas metodologias do Licenciador. Qualquer transferência 

ou entrada é do seu próprio risco, e VOCÊ concorda que o Licenciador não é responsável 

por qualquer perda ou divulgação de dados. Além disso, VOCÊ concorda que qualquer 

resultado oferecido por ferramentas meteorológicas agronômicas e sazonais serve apenas 

para fins de informação e orientação e não deve ser usada como base de nenhuma maneira. 

No final, você, o agricultor, toma a decisão final de adotar o conselho de forma total, parcial 

ou de forma alguma.  
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2.4 Empregados/Estudantes universitários.  Os funcionários da universidade, 

professores, pesquisadores e estudantes são proibidos de usar o Produto para fins de 

pesquisa, ensino ou universidade sem o consentimento expresso por escrito do Licenciador.   

 

3. LICENÇA E RESTRIÇÕES.  

 

3.1. Licença. Sujeito aos termos e condições deste Acordo, o Licenciador concede a VOCÊ 

uma licença limitada, não exclusiva e revogável para (i) usar o Produto em um ou mais 

dispositivos que sejam de sua propriedade, estejam sob o SEU controle e que atendem ao 

mínimo das especificações do Licenciador, (ii) visualizar, revisar e utilizar o Produto e 

qualquer informação relacionada fornecida a você pelo Licenciador e (iii) transmitir 

informações de pagamento através do Serviço, utilizando os links relevantes. 

 

3.2. Software e serviços de terceiros. O Produto pode ser incorporado e pode incorporar 

tecnologia, software e serviços de propriedade e controlados por terceiros. O uso de tais 

software ou serviços de terceiros está sujeito aos termos e condições dos contratos de 

licença de terceiros aplicáveis (incluindo, sem limitação, termos de uso e termos de serviço 

publicados em sites de terceiros) e VOCÊ concorda em consultar unicamente o terceiro 

aplicável e não o Licenciador para fazer valer qualquer um dos SEUS direitos em relação 

a isso. VOCÊ é o único responsável por todas as cobranças de dados, SMS e operadoras 

de celular em conexão com os telefones celulares nos quais você instalou o aplicativo 

móvel. 

 

3.3. Restrições de Licença. Não obstante qualquer disposição em contrário, VOCÊ não 

pode: (i) remover quaisquer avisos de propriedade do Serviço ou qualquer cópia do 

Produto; (Ii) causar, permitir ou autorizar a modificação, criação de obras derivadas, 

tradução, engenharia reversa, descompilação, desmontagem ou pirateamento do Produto 

ou Serviço; (Iii) vender, ceder, alugar, arrendar, atuar como uma agência de serviços ou 

conceder direitos sobre o Produto ou Serviço, incluindo, sem limitação, por sublicença, a 

qualquer outra entidade sem o prévio consentimento por escrito do Licenciador; ou (iv) 

fazer qualquer declaração ou representação falsa ou enganosa em relação ao Licenciador 

e/ou ao Produto ou Serviço.  

 

3.4. Nenhuma Mineração de Dados ou Código Nocivo. VOCÊ concorda que não (i) 

obterá ou tentará obter qualquer informação do Serviço, incluindo, sem limitação, 

informações de e-mail ou de pagamento de outros titulares de Conta ou outros dados do 

Produto; (Ii) interceptar, examinar ou, de qualquer outra forma, observar qualquer 

protocolo de comunicação proprietário usado pelo Produto ou pelo Serviço, seja por meio 

de um analisador de rede, "sniffer" de pacotes ou outro dispositivo; ou (iii) usar qualquer 

tipo de bot, "spider", vírus, relógio, temporizador, contador, sem-fim, bloqueio de software, 

dispositivo de queda, roteamento de cavalo de Tróia, porta de armadilha, bomba de tempo 

ou qualquer outro código, instruções ou software de terceiros que sejam projetado para 

fornecer um meio de acesso clandestino ou não autorizado, ou distorcer, excluir, danificar 

ou desmontar o Produto, o Site ou o Serviço. 
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3.5. Uso indevido do Produto e/ou Serviço. VOCÊ não pode se conectar ou usar o 

Produto e/ou Serviço de qualquer forma que não estejam expressamente permitidos por 

este Acordo ou pelos TOU. Sem limitação ao anterior, VOCÊ concorda que não: (i) 

instituirá, auxiliará ou se envolverá em nenhum tipo de ataque, incluindo, sem limitação, 

ataques de negação de serviço, no Serviço ou tentará, de qualquer outra maneira, impedir 

o Serviço ou o uso do Produto e/ou Serviço por qualquer outra pessoa; ou (ii) tentará obter 

acesso não autorizado ao Serviço, Contas registradas para outros usuários ou sistemas ou 

redes de computadores conectados ao Serviço. Além disso, VOCÊ não poderá usar o 

Produto e/ou Serviço em associação com, ou para desenvolver, gerar, transmitir ou 

armazenar informações que: (a) sejam difamatórias, prejudiciais, abusivas, obscenas ou 

odiosas; (b) de qualquer forma obstruam ou interfiram no desempenho normal do uso do 

Serviço por parte de outra pessoa; (c) executem qualquer comunicação comercial não 

solicitada, não permitida pela lei aplicável; (d) constituam assédio ou violação de 

privacidade ou ameaça a outras pessoas ou grupos de pessoas; (e) sejam prejudiciais a 

crianças de qualquer maneira; (f) violem qualquer lei, regulamento ou regulamento 

aplicável; (g) façam declaração ou afirmação falsa ou enganosa em relação ao Licenciador, 

o Produto e/ou Serviço; ou (h) constituam "phishing", "pharming" ou personifiquem 

qualquer outra pessoa ou roubem ou assumam a identidade de qualquer pessoa (seja uma 

identidade real, virtual ou apelido on-line). 

 

3.6. Serviços de localização.  Este Produto pode usar dados de localização enviados pelo 

SEU dispositivo.  VOCÊ pode desligar a funcionalidade de localização a qualquer 

momento desligando a configuração de serviços de localização para o Produto em SEU 

dispositivo.  Se VOCÊ optar por usar a função de localização, VOCÊ dá permissão para o 

Licenciador e a transmissão, coleta, manutenção, processamento e uso de nossos 

licenciados de SEUS dados de localização e consultas para melhorar e fornecer produtos e 

serviços baseados em localização.  VOCÊ pode retirar esse consentimento desligando a 

configuração de serviços de localização em SEU dispositivo.  

 

4. PROPRIEDADE. "O design do Produto, juntamente com texto, scripts, gráficos, interfaces 

visuais, recursos interativos, metodologias, código de computador e marcas registradas e logotipo 

nele contidos ("Marcas") são de propriedade ou licenciados para o Licenciador e sujeitos a direitos 

autorais e outros direitos de propriedade intelectual conforme as leis dos Estados Unidos e leis e 

convenções internacionais. O Licenciador retém todos os direitos, títulos e interesses no original e 

em qualquer cópia do Produto, Serviço, Dados de Serviço e informações relacionadas, melhorias, 

aprimoramentos ou derivados, e a propriedade de todos os direitos de propriedade intelectual e de 

propriedade reconhecidos em qualquer lugar do mundo, no todo ou em parte, devem ser adquiridos 

e permanecerem propriedade exclusiva do Licenciador.  O Produto, o Serviço, os Dados de Serviço 

e os materiais escritos relacionados são protegidos pelas leis de direitos autorais e patentes dos 

Estados Unidos e tratados internacionais de direitos autorais e de patentes. VOCÊ não será 

proprietário de nenhuma cópia ou terá qualquer interesse no Produto, Serviço ou Dados de Serviço 

que possam ser fornecidos, documentação ou outra informação.  

 

5. INDENIZAÇÃO. VOCÊ concorda em defender, indenizar e isentar o Licenciador e suas 

afiliadas, empresas-mãe, subsidiárias, diretores, executivos, funcionários, agentes, provedores de 

serviços de rede, parceiros de negócios e licenciadores (coletivamente, as "Partes Indenizadas") 
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por SUA conta, contra toda e qualquer reivindicação, ação, procedimento e processos e todas as 

responsabilidades, prejuízos, liquidações, penalidades, multas, custos e despesas relacionadas 

(incluindo, sem limitação, honorários advocatícios razoáveis e outras despesas de resolução de 

litígios) incorridos pelas Partes Indenizadas decorrentes de, ou relacionados a (a) SUA violação 

ou violação de qualquer termo deste Acordo ou qualquer política ou diretrizes aqui mencionadas; 

(B) SEU uso ou mau uso do Produto, Serviço ou Dados de Serviço; ou (c) qualquer violação de 

proteção de dados ou leis de privacidade através de SEU uso ou uso indevido do Produto, Serviço, 

SUA Conta ou Dados de Serviço.  Além disso, VOCÊ garante e isenta o Licenciador quanto a 

qualquer informação que seja carregada para uso com o Produto, incluindo qualquer nome, 

empresa ou organização, e reconhece que todos os assinantes e informações do usuário carregadas 

e usadas no Produto são com a permissão e consentimento do indivíduo, empresa e/ou organização 

e isenta e protege o Licenciador contra qualquer reclamação contrária.   

 

6. CONFIDENCIALIDADE. VOCÊ deve manter em estrita confiança e não usar ou divulgar a 

terceiros durante ou após o prazo deste Acordo qualquer informação não pública, informações 

proprietárias, segredos comerciais ou dados técnicos relativos ao Produto divulgados pelo 

Licenciador ou obtidos de outra forma por VOCÊ como resultado ou em conexão com o uso do 

Produto ("Informações Confidenciais"); desde que, no entanto, essas obrigações não se apliquem 

às Informações Confidenciais que: (a) estejam publicamente disponíveis antes da divulgação ou 

se tornem publicamente disponíveis posteriormente, não como resultado de um ato ou omissão da 

SUA parte; (B) VOCÊ obteve legitimamente de um terceiro sem obrigações de confidencialidade; 

(C) estejam em SUA posse sem obrigações de confidencialidade antes da divulgação; ou (d) sejam 

aprovadas por escrito pelo Licenciador para lançamento.  

 

7. ATRIBUIÇÃO DE FEEDBACK. O Licenciador deve possuir e ser titular de direitos 

exclusivos para todos os comentários, relatórios e resultados de testes fornecidos por você e 

quaisquer modificações ou derivativos do Produto. VOCÊ concorda em ceder e, por meio deste, 

atribuir irrevogavelmente ao Licenciador todos os direitos, títulos e interesses no anterior, 

incluindo a atribuição ao Licenciador de todos os interesses de propriedade em qualquer feedback, 

relatório, resultados ou qualquer outra informação relacionada ao diagnóstico ou ao serviço ao 

cliente associado ao SEU uso do Produto e materiais escritos relacionados. O anterior não se aplica 

às SUAS informações de propriedade, se houver, divulgadas ao Licenciador.  

 

8. RENÚNCIA DE GARANTIA. O PRODUTO, O SERVIÇO E OS DADOS DO SERVIÇO 

SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM" E "CONFORME 

DISPONÍVEL" PARA O SEU USO, SEM GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE QUALQUER 

TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS E 

CONDIÇÕES DE QUALIDADE SATISFATÓRIA, COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A 

UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, TÍTULO, NÃO VIOLAÇÃO E AQUELES RESULTANTES 

DO CURSO DE NEGOCIAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO. O LICENCIADOR NÃO 

OFERECE NENHUMA GARANTIA OU CONDIÇÃO RELATIVA À PRECISÃO, 

INTEGRIDADE OU CONFIABILIDADE DE QUALQUER CONTEÚDO DISPONÍVEL 

ATRAVÉS DE, OU O DESEMPENHO OU NÃO DESEMPENHO DOS PRODUTOS, 

SERVIÇOS OU DADOS DE SERVIÇO, INCLUINDO FALHA DE MENSAGEM OU 

COMUNICAÇÃO DE UM ENVIO A SER TRANSMITIDO PELO PRODUTO, APLICATIVO 

MÓVEL OU SERVIÇO OU RECEBIDO POR UM DESTINATÁRIO PRETENDIDO. VOCÊ É 
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RESPONSÁVEL POR VERIFICAR QUALQUER INFORMAÇÃO ANTES DE CONFIAR 

NELA. VOCÊ É INTEIRAMENTE RESPONSÁVEL PELO USO FEITO DO PRODUTO, DO 

APLICATIVO MÓVEL, DO SERVIÇO E/OU DOS DADOS DE SERVIÇO. O LICENCIADOR 

NÃO GARANTE QUE VOCÊ POSSA ACESSAR OU USAR O PRODUTO, SERVIÇO E/OU 

DADOS DE SERVIÇO NOS MOMENTOS E LOCALIZAÇÕES DA SUA ESCOLHA OU EM 

CASO DE EMERGÊNCIA OU NOTIFICAÇÃO DE UMA EMERGÊNCIA; QUE O PRODUTO, 

O SERVIÇO OU OS DADOS DE SERVIÇO SEJAM ININTERRUPTOS OU SEM ERROS; 

QUE DEFEITOS SERÃO CORRIGIDOS; OU QUE O PRODUTO, O SERVIÇO OU OS 

DADOS DE SERVIÇO SEJAM LIVRES DE VÍRUS OU OUTROS COMPONENTES 

NOCIVOS. ADICIONALMENTE, O LICENCIADOR NÃO REPRESENTA NEM GARANTE 

QUE VOCÊ RECEBERÁ PAGAMENTO OU PRODUTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS AO 

REALIZAR TRANSAÇÕES ATRAVÉS DO PRODUTO E/OU SERVIÇO, QUE 

VOCÊ RECEBERÁ REEMBOLSOS DE PAGAMENTOS, QUE NÃO OCORRERÃO 

ESTORNOS OU QUE QUALQUER LEITOR DE PAGAMENTO MÓVEL TRABALHARÁ OU 

FUNCIONARÁ CORRETAMENTE E/OU COM PRECISÃO COM O PRODUTO E/OU 

SERVIÇO. 

 

VOCÊ RECONHECE ADICIONALMENTE QUE O USO DAS FERRAMENTAS 

CLIMÁTICAS AGRONÔMICAS E SAZONAIS E O USO DO CONSELHO DO 

LICENCIADOR DISPONÍVEL NA SUA TEMPORADA DE CULTIVO OCORRE POR 

SEU PRÓPRIO RISCO, EMBORA O LICENCIADOR USE AS MELHORES TECNOLOGIAS 

ATUALMENTE DISPONÍVEIS PARA OFERECER CONSELHOS, OS SISTEMAS DE 

PRÓXIMA ESTAÇÃO NÃO GARANTEM QUE TODAS AS SUAS FERRAMENTAS E 

CONSELHOS FORNECERÃO RESULTADOS QUE SEJAM PRECISOS, CONFIÁVEIS OU 

ÚTEIS. OS SISTEMAS PRÓXIMA ESTAÇÃO NÃO OFERECEM NENHUMA GARANTIA 

OU REPRESENTAÇÃO SOBRE O USO OU OS RESULTADOS QUE PODEM SER OBTIDOS 

DO USO DE SUAS FERRAMENTAS E CONSULTA. EM NENHUM CASO, O 

LICENCIANTE, SEUS AFILIADOS, EMPREGADOS, AGENTES, LICENCIANTES OU 

SUBCONTRATADOS SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE VOCÊ OU QUALQUER OUTRO 

POR QUALQUER PERDA OU DANO DE QUALQUER MODO OCORRIDO COMO 

RESULTADO DE UMA DECISÃO FEITA OU DE QUALQUER AÇÃO TOMADA POR 

VOCÊ, CONFIANDO NAS FERRAMENTAS DE CLIMA OU QUAISQUER RESULTADOS 

OBTIDOS DE SEU USO. VOCÊ CONCORDA DE QUE NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS POR 

QUALQUER QUE SEJA O RESULTADO DE EVENTOS ALÉM DE NOSSO CONTROLE, 

INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A EVENTOS DE FORÇA MAIOR, GUERRA, 

REVOLUÇÕES, LEVANTES, TERRORISMO, CRIME, FALTA DE MÃO DE OBRA 

(INCLUINDO GREVES LEGAIS E ILEGAIS), EMBARGOS, INTERRUPÇÃO POSTAL, 

INTERRUPÇÃO DE COMUNICAÇÃO, FALHA OU PERDA DE INFRAESTRUTURA, 

PERDA DE MATERIAIS OU QUALQUER OUTRO EVENTO ALÉM DE NOSSO 

CONTROLE. 

 

9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA 

PELA LEI, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA PODERÁ O LICENCIADOR, SEUS 

AFILIADOS, LICENCIANTES OU PARCEIROS DE NEGÓCIOS (COLETIVAMENTE, AS 

"PARTES RELACIONADAS") TER QUALQUER RESPONSABILIDADE, SEJA BASEADA 

EM CONTRATO, DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE 
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ESTRITA OU DE OUTRO TIPO, POR (I) QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, 

INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS OU EXEMPLARES, PERDA DE LUCRO 

OU VENDAS, DADOS PERDIDOS OU CORROMPIDOS DECORRENTES OU, DE 

QUALQUER MANEIRA, CONECTADOS COM O ACESSO OU USO DO PRODUTO, DO 

SERVIÇO E/OU DADOS DO SERVIÇO, MESMO QUE O LICENCIADOR E/OU AS PARTES 

RELACIONADAS TENHAM SIDO AVISADAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS 

PREJUÍZOS OU (II) O CUSTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, TECNOLOGIA, 

SERVIÇOS OU SUBSTITUTOS. ALÉM DISSO, EM NENHUMA CASO, A 

RESPONSABILIDADE DO LICENCIADOR OU DE QUALQUER UMA DAS PARTES 

RELACIONADAS EXCEDERÁ O MONTANTE DE TAXAS QUE RECEBEMOS DE 

PAGAMENTOS FEITOS A VOCÊ ATRAVÉS DO SERVIÇO DURANTE OS SEIS (6) MESES 

ANTERIORES À CAUSA DE AÇÃO QUE RESULTOU NA RESPONSABILIDADE. 

 

10. PRAZO E RESCISÃO. Este Acordo entrará em vigor na data em que VOCÊ acessar e utilizar 

o Produto e continuará em vigor, a menos que seja rescindido antes, conforme esta Seção. Este 

Acordo pode ser encerrado por VOCÊ a qualquer momento, cessando todo o uso do Produto e 

desinstalando o Produto.  O Licenciador pode rescindir este Contrato a qualquer momento, com 

ou sem causa, fornecendo notificação a você e/ou impedindo o SEU acesso ao Serviço através do 

Produto. Após a rescisão deste Acordo por qualquer motivo, ou o pedido do Licenciador a VOCÊ, 

VOCÊ deverá remover imediatamente o Produto e os Dados de Serviço de SEUS computadores, 

dispositivos móveis (ou outros dispositivos móveis em que você instalou o Aplicativo Móvel) e 

descartar todos os originais e cópias do Produto e Dados de Serviço em sua posse. Não obstante a 

rescisão ou expiração deste Acordo, SUAS representações, garantias, convênios e certificação ao 

longo deste Acordo deverão sobreviver. Todas as licenças concedidas nos termos deste contrato 

terminam após a rescisão ou expiração deste Acordo. A rescisão deve ser complementar a 

quaisquer direitos e recursos disponíveis para qualquer uma das partes por lei ou participação ou 

sob este Acordo.  

 

11. ARBITRAGEM OBRIGATÓRIA. 

 

11.1. Procedimentos de arbitragem. VOCÊ e O Licenciador concordam que, exceto 

conforme previsto na Seção 10.4 abaixo, todas as disputas, controvérsias e reclamações 

relacionadas a este Acordo (cada uma, uma "Reclamação") devem ser resolvidas de forma 

definitiva e exclusiva por arbitragem obrigatória, que pode ser iniciada por qualquer uma 

das partes por meio de aviso por escrito solicitando a arbitragem à outra parte. Qualquer 

escolha por arbitragem por uma das partes será definitiva e vinculativa para a outra. A 

arbitragem será conduzida de acordo com as Regras e Procedimentos de Arbitragem 

Simplificados do JAMS que estejam em vigor no momento em que a arbitragem for 

iniciada (as "Regras do JAMS") e conforme os termos estabelecidos neste Acordo. No 

caso de um conflito entre os termos estabelecidos nesta Seção 10 e as Regras do JAMS, os 

termos nesta Seção 10 controlarão e prevalecerão. Salvo disposição em contrário da Seção 

10.4, VOCÊ pode procurar quaisquer medidas disponíveis para VOCÊ conforme as leis 

federais, estaduais ou locais em uma ação de arbitragem. Como parte da arbitragem, tanto 

VOCÊ quanto Nós teremos a oportunidade de descobrir informações não privilegiadas 

relevantes para a Reclamação. O árbitro fornecerá uma declaração escrita sobre a decisão 

quanto à Reclamação, a decisão proferida e as conclusões e conclusões do árbitro sobre as 
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quais a decisão do árbitro se baseia. A determinação de se uma Reclamação está sujeita a 

arbitragem deve ser regida pela Lei Federal de Arbitragem e determinada por um tribunal 

em vez de um árbitro. Salvo disposição em contrário neste Acordo, (i) VOCÊ e Licenciador 

podem litigar em tribunal para obrigar a arbitragem, suspender o processo pendente de 

arbitragem ou confirmar, modificar, destituir ou julgar a decisão proferida pelo árbitro; e 

(ii) a decisão do árbitro será definitiva, obrigatória para todas as partes e executória em 

qualquer tribunal competente, desde que qualquer decisão possa ser impugnada se o árbitro 

não seguir a lei aplicável.  

AO CONCORDAR COM ESTA DISPOSIÇÃO DE ARBITRAGEM, VOCÊ ENTENDE 

QUE VOCÊ E O LICENCIADOR ABREM MÃO DO DIREITO DE PROCESSAR EM 

TRIBUNAL E TER UM JULGAMENTO POR JÚRI.  

11.2. Localização. A arbitragem ocorrerá em SEU lugar de residência se você notificar o 

Licenciador em SEU aviso de arbitragem ou no prazo de dez (10) dias após o recebimento 

do aviso de arbitragem do Licenciador. Na ausência de um aviso para conduzir a arbitragem 

em SUA área de residência, a arbitragem será realizada no Estado de Nebraska, a menos 

que as partes concordem com exposições por conexão de vídeo, telefone e/ou internet.  

 

11.3. Limitações. VOCÊ e Licenciador concordam que qualquer arbitragem deve ser 

limitada à Reclamação entre o Licenciador e VOCÊ individualmente.  

VOCÊ E O LICENCIANTE CONCORDAM QUE (A) NÃO HÁ DIREITO OU 

AUTORIDADE POR QUALQUER DISPUTA SER ARBITRADA COM BASE EM 

AÇÃO DE CLASSE OU UTILIZANDO PROCEDIMENTOS DE AÇÃO DE CLASSE; 

(B) NÃO HÁ DIREITO OU AUTORIDADE PARA QUE QUALQUER DISPUTA SEJA 

APRESENTADA EM UMA CAPACIDADE REPRESENTATIVA SUPOSTA OU 

COMO PROCURADOR GERAL PARTICULAR; E (C) NENHUMA ARBITRAGEM 

SERÁ COMBINADA COM QUALQUER OUTRA ARBITRATEM.  

11.4. Exceções à arbitragem. VOCÊ e Licenciador concordam que as seguintes 

reclamações não estão sujeitas às disposições acima referidas relativas a negociações e 

arbitragem obrigatória: (i) qualquer reclamação que pretenda fazer valer ou proteger, ou 

quanto à validade de qualquer dos direitos de propriedade intelectual SEUS ou do 

Licenciador; (Ii) qualquer Reclamação relacionada a, ou decorrente de, alegações de roubo, 

pirataria, invasão de privacidade ou uso não autorizado; e (iii) qualquer Reclamação por 

alívio equitativo. Além do anterior, qualquer uma das partes pode afirmar uma ação 

individual no tribunal de pequenas reivindicações para Reclamações que estejam no 

escopo da jurisdição desse tribunal, em vez de arbitragem. 

 

12. DIVERSOS. Este Acordo pode ser alterado apenas por escrito executado por ambas as partes, 

a menos que seja modificado de tempos em tempos pelo Licenciador e publicado no Site. Na 

próxima vez que você usar o Aplicativo Móvel depois de tal atualização, poderá ser solicitado a 

VOCÊ que aceite ou recuse uma atualização deste Acordo. VOCÊ deve concordar com todas as 

revisões se optar por continuar usando o Produto. Ao utilizar o Produto, VOCÊ concorda com a 

versão atual desse Acordo, conforme publicado no Site. Se, em qualquer momento, VOCÊ não 
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concordar com qualquer parte da versão então atual deste Acordo, VOCÊ deverá parar de usar o 

Produto imediatamente e desinstalar o Produto ou o Aplicativo Móvel. Este Acordo será regido e 

será interpretado sob as leis dos Estados Unidos da América e as leis do Estado de Nebraska, sem 

levar em conta a escolha dos princípios legais. A aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre 

Contratos de Venda Internacional de Mercadorias fica expressamente excluída. Salvo o disposto 

na Seção 10 acima (e os processos de reclamação em qualquer tribunal de pequenas causas), todas 

as disputas decorrentes ou relacionadas ao SEU uso do Produto, Aplicativo Móvel, Serviço e/ou 

Dados de Serviço estarão sujeitas à jurisdição exclusiva do Tribunais estaduais e federais 

localizados no Estado de Nebraska e VOCÊ concorda em submeter-se à jurisdição pessoal e ao 

local de tais tribunais. Este Acordo constitui o acordo completo, final e integrado entre as partes 

sobre o assunto em questão e substitui todos os entendimentos e comunicações anteriores e 

contemporâneas, sejam orais ou escritas, entre as partes relacionadas ao assunto em questão. O 

Licenciador reserva quaisquer direitos ou licenças diferentes das especificamente concedidas neste 

documento. Este Acordo não será atribuído (por força da lei ou de outra forma) ou transferido de 

qualquer maneira por VOCÊ sem o prévio consentimento por escrito do Licenciador, e qualquer 

tentativa de atribuição sem o consentimento do Licenciador será nula e sem efeito. VOCÊ cumprirá 

plenamente todas as leis e regulamentos de exportação relevantes dos Estados Unidos, incluindo, 

sem limitação, os Regulamentos de Administração de Exportação dos EUA (coletivamente, 

"Controles de Exportação"). Sem limitar a generalidade do exposto, VOCÊ não exportará, 

direcionará ou transferirá o Produto ou qualquer produto diretamente resultante dele a qualquer 

destino, pessoa ou entidade com restrição ou proibição conforme os Controles de Exportação e 

exigirá o mesmo dos SEUS representantes. Se VOCÊ agir ou estiver celebrando este Acordo em 

nome de qualquer agência ou instrumento do Governo dos Estados Unidos, o Produto é "software 

de computador comercial" e "documentação de software de computador comercial" e, de acordo 

com FAR 12.212 ou DFARS 227.7202, e seus sucessores, conforme aplicável, uso, reprodução e 

divulgação do Aplicativo Móvel são regidos pelos termos deste Acordo. VOCÊ reconhece que 

uma violação deste Acordo causaria prejuízo irreparável ao Licenciador para o qual indenizações 

monetárias não são uma medida adequada. Consequentemente, Nós teremos o direito de obter 

medidas cautelares e outros recursos equitativos em caso de violação.  

VOCÊ RECONHECE EXPRESSAMENTE QUE LEU ESTE ACORDO E ENTENDE OS 

DIREITOS, OBRIGAÇÕES, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS AQUI. AO 

CONTINUAR A UTILIZAR OU INSTALAR O PRODUTO OU O APLICATIVO MÓVEL, 

VOCÊ CONCORDA EXPRESSAMENTE EM ESTAR LIMITADO POR SEUS TERMOS E 

CONDIÇÕES. 

 


