TERMO DE USO

TEXVN GROUP TECHNOLOGY LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 35.096.306/0001-78, representada conforme o estatuto social, doravante
denominada simplesmente “LICENCIANTE”, e as pessoas físicas e jurídicas de direito
público ou privado que venham a se submeter a este Termo de Uso, através da realização
de Contrato, doravante denominadas simplesmente “LICENCIADO”, têm entre si justo e
contratado, concordando com sua integralidade e se comprometendo com o bom uso, ético
e em conformidade com a lei, se comprometendo a não dar uso/utilidade/aplicação diverso
daquele originalmente previsto, ou ainda para finalidade ilegal, acordando para tanto as
cláusulas e condições adiante estabelecidas, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou
sucessores.
I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1. O presente Termo de Uso estabelece as regras de utilização de todos os produtos
oferecidos pela plataforma Texvn. Atualmente oferecemos dois produtos: CNPJ (Cadastro
Nacional de Proteção Veicular) e Harpia Gestão de Negócios.
1.1.1. O CNPV tem por finalidade proporcionar aos seus usuários um relatório
completo de veículos e suas ocorrências em todo o Brasil provenientes de
Seguradoras e/ou Associações de Benefício Mútuo. O usuário terá como consultar
documentos e ocorrências anteriores, tendo por finalidade a proteção ao crédito.
1.1.2. O Harpia Gestão de Negócios tem por finalidade auxiliar o usuário, Pessoa
Física ou Jurídica, a automatizar seus procedimentos internos, aumentando sua
eficiência. Atualmente encontra-se ativo o módulo Financeiro que possibilita o
cadastro de movimentações, pendências, lançamentos e relatórios financeiros de
Pessoas Físicas e/ou Jurídicas, com controle, segurança e confiabilidade.
1.2. Para utilização dos produtos estabelecemos regras básicas, com a finalidade de
garantir o uso ético e em conformidade com a lei, transformando nossas plataformas em um
ambiente ainda mais seguro.
1.3. O aceite ao presente Termo de Uso se dá por instrumento eletrônico on-line e
determina o início de sua vigência, sendo parte indissociável do CONTRATO, formando um
só instrumento para todos os fins de direito.
1.1.3. A concordância eletrônica obriga o LICENCIADO, de forma geral e sem
ressalvas, aos termos e condições do presente Termo de Uso, podendo ser acrescido
de ADITIVOS, desde que devidamente adicionados por meio idôneo de concordância,
especialmente o eletrônico.

1.4. Considerando que os termos "software", "sistema", "programa", "CNPV" ou “Harpia
Gestão de Negócios” quando aqui referidos, independentemente do número ou gênero em
que sejam mencionados, designam programa de computador de propriedade única e
exclusiva da LICENCIANTE, com direito para o uso na modalidade de serviço para o
LICENCIADO, por prazo mensal, de acordo com o CONTRATO realizado entre as partes.

II - DO OBJETO
2.1. O presente Termo de Uso tem como objeto as condições de uso do software (CNPV
e/ou Harpia Gestão de Negócios).
2.1.1. O licenciamento abrange a plataforma, podendo incluir documentação “online”
e/ou eletrônica extraída desta.
2.1.2. A licença é concedida em caráter não exclusivo mas intransferível e por prazo
determinado.
2.2. A LICENCIANTE concede ao LICENCIADO o direito de uso de uma cópia do software.
2.2.1. O acesso ao software será realizado através de Login, que será o CPF do
LICENCIADO e Senha Forte a ser criada pelo LICENCIADO.
2.2.2. O acesso é pessoal e intransferível, não sendo permitido, em hipótese alguma,
a utilização por pessoa diversa do LICENCIADO, assim como a utilização simultânea
em equipamentos diversos.
2.2.3. Em caso de necessidade de contratação de licença adicional, o LICENCIADO
deverá solicitar diretamente à LICENCIANTE, mediante a contraprestação respectiva.
2.2.4. É vedado o acesso ao sistema por meio de dispositivo que permita a utilização
por múltiplos usuários.
2.3. A licença concedida restringe-se à utilização do software, para benefício próprio e não
comercial, com a utilização dos recursos exclusivamente para os fins previstos.
2.4. A LICENCIANTE concederá serviço de suporte ao uso do software, auxiliando o
LICENCIADO com eventuais dúvidas na utilização deste.
2.4.1. O horário de atendimento do serviço de suporte é de segunda à sexta-feira, das
9:00 às 18:00 horas, podendo ser estendido mediante contratação adicional.
2.5. O licenciamento não inclui os serviços de alocação de consultores presenciais para
treinamento ou suporte, serviços personalizados de back-up, integração com sistemas de
propriedade do LICENCIADO, dentre outros.
III - DA LICENÇA DE USO
3.1. O licenciamento de uso do software não caracteriza, de forma alguma, venda e/ou
autorização de comercialização deste.

3.2. O software licenciado é de propriedade única e exclusiva da LICENCIANTE, sendo
concedido ao LICENCIADO exclusivamente para uso, de acordo com a legislação
brasileira, a ética e os bons costumes.
3.3. A LICENCIANTE concede o uso apenas nos exatos limites e termos da Licença e
Termo de Uso.
3.4. A LICENCIANTE retém e conserva a propriedade do software, sendo a única titular de
todos os seus direitos e atributos, físicos ou imateriais. Nada além do uso estrito nos termos
da Licença e Termo de Uso são concedidos.
IV- DOS DIREITOS AUTORAIS
4.1. Todos os direitos de propriedade intelectual do software são de propriedade exclusiva
da LICENCIANTE, incluindo eventuais aprimoramentos, correções, traduções, alterações,
atualizações e obras derivadas do software.
4.1.1. O LICENCIADO não adquire, em hipótese alguma, direito de propriedade
intelectual ou outros direitos exclusivos, incluindo patentes, desenhos, marcas,
direitos autorais ou direitos sobre informações confidenciais ou de segredos de
negócio, sobre ou relacionado ao software, ou ainda à qualquer parte deste.
4.2. É expressamente proibida a alteração, modificação, venda, exploração econômica,
locação, oferecer em comodato, doação, transferência e/ou transmissão onerosa ou gratuita
do software, bem como de qualquer dado, documento, imagem, serviço, apontamento e/ou
evidência dele extraída.
4.2.1. É igualmente proibido a cópia do software, independentemente da finalidade,
sendo o licenciamento concedido única e exclusivamente para USO do LICENCIADO.
4.2.2. O LICENCIADO não poderá utilizar o software para qualquer fim diverso
daquele originalmente contratado.
4.3. É expressamente proibido a realização de engenharia reversa, sob pena de
caracterização de crime, bem como de indenização por eventuais danos materiais e morais
apurados em ação judicial competente.
4.4. O LICENCIADO concorda que o software e suas funcionalidades, incluindo mas não
se limitando a eventuais gráficos, diagramação, imagens, clipes, conteúdo editorial, bem
como os scripts e software utilizados para implementar a sua utilização contém informações
e material de propriedade da LICENCIANTE e/ou de seus licenciadores/parceiros, e está
protegido pela lei propriedade intelectual e demais leis e normas aplicáveis, incluindo, mas
não se limitando a copyright, e que o licenciado/usuário não usará tal conteúdo,
informações ou materiais de nenhuma maneira, exceto para o uso permitido por esta
licença.
4.5. O LICENCIADO declara estar ciente das responsabilidades e limitações decorrentes
dos direitos autorais da LICENCIANTE, se comprometendo na sua pessoa, e na pessoa de

seus representantes, prepostos, empregados, gerentes, procuradores, sucessores ou
terceiros interessados a respeitar os limites previstos na Licença de Uso, no Termo de Uso
e na Legislação.
4.6. As restrições ora apresentadas são meramente exemplificativas, prevalecendo o
entendimento de retenção dos direitos de propriedade para a LICENCIANTE e todos os
seus consectários.
V - DAS OBRIGAÇÕES DO LICENCIADO
5.1. São obrigações do LICENCIADO, mas a estas não estando limitadas:
5.1.1. Manter equipe capacitada para operação do software;
5.1.2. Comunicar imediatamente a ocorrência de qualquer problema com o software,
apresentando toda a documentação e informações que relatem as circunstâncias em
que os problemas ocorreram, com o objetivo de agilizar a solução do problema;
5.1.3. Responder pelas informações inseridas no software;
5.1.4. Utilizar o software de forma correta, para os fins e dentro dos parâmetros
definidos no presente Termo de Uso;
5.1.5. Utilizar o software de forma ética, moral e em conformidade com a lei;
5.1.6. Preservar o sigilo sobre o Login e a Senha, uma vez que estes são
intransferíveis;
5.1.7. Garantir o uso da licença por apenas uma pessoa, estando ciente que o acesso
múltiplo, simultâneo ou o mediante qualquer meio vedado por esta licença está sujeita
a violação e encerramento do contrato sem prejuízo da cobrança adicional pelo
acesso realizado em multiplicidade;
5.1.8. Responsabilizar-se pelo “login” e a “senha” de acesso ao sistema, respondendo
objetivamente pelo seu uso, regular ou não;
5.1.9. Utilizar o software dentro dos limites decorrentes dos Direitos Autorais;
5.1.10. Garantir a confidencialidade das informações, documentos e demais
particularidades do software, bem como daquelas adquiridas através dele, garantindo
seu uso para os fins contratados.
VI - DAS OBRIGAÇÕES DA LICENCIANTE
6.1. São obrigações da LICENCIANTE:
6.1.1. Disponibilizar o software na forma e modo ajustados;
6.1.2. Garantir o uso regular do software, uma vez respeitadas às condições de uso
definidas no presente;
6.1.3. Obriga-se a, na ocorrência de falhas de programação, corrigi-las;
6.1.4. Proceder à suspensão do acesso ao software pelo LICENCIADO que esteja
desrespeitando as regras de uso, privacidade e/ou utilizando-o para fim diverso

daquele originalmente previsto, bem como quando for detectada a violação a
quaisquer das cláusulas deste Termo de Uso, do contrato, da ética e da boa-fé.
6.1.5. Disponibilizar serviço de suporte ao uso do software, auxiliando o LICENCIADO
com eventuais dúvidas na utilização deste, observadas as limitações previstas neste
Termo e no Contrato respectivo.
VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. O LICENCIADO está ciente de que os dados inseridos por ele no software serão de
sua total e exclusiva responsabilidade.
7.2. O LICENCIADO está ciente de que, uma vez encerrado o licenciamento, em específico
do Software Harpia Gestão de Negócio, a LICENCIANTE poderá proceder à exclusão de
todas as informações inseridas pelo LICENCIADO.
7.3. O LICENCIADO se compromete a não prestar serviços a terceiros utilizando software
licenciado.
7.4. Não é permitido ao LICENCIADO alugar, arrendar, emprestar, vender, distribuir ou
sub-licenciar o seu acesso, login e senha ao software.
7.5. O software ora licenciado poderá ser objeto de atualização, seja corretiva, de
otimização e/ou de melhoria;
7.6. Eventuais atualizações do software podem não incluir todas as características já
existentes no mesmo;
7.7. O não exercício pela LICENCIANTE de qualquer direito de licença, bem como eventual
tolerância contratual ou ao presente Termo de Uso não importará renúncia de quaisquer de
seus direitos, nem novação e/ou perdão de dívida ou ainda alteração de cláusulas;
7.8. Em nenhuma hipótese a LICENCIANTE será responsável por quaisquer danos
decorrentes do uso inadequado, para fins diversos ou de indisponibilidade do software.
7.9. É reservado à LICENCIANTE o direito de monitorar, registrar e controlar o acesso ao
sistema, bem como a localização onde está sendo realizado o acesso, para fins de
cumprimento do presente Termo de Uso, e identificação de eventual uso indevido.
7.10. Somente a LICENCIANTE poderá licenciar, ou por qualquer outro meio
permitir/ceder/entregar/conceder/facultar o uso do software.
7.11. A LICENCIANTE e seus licenciadores/parceiros se reservam ao direito de alterar,
suspender, remover ou desabilitar o acesso a quaisquer das funcionalidades, a qualquer
momento, bem como impor limites sobre o uso e/ou acesso ao sistema do software,
mediante comunicação a ser feita em seu site ou ainda nas plataformas de acesso ao
software.

8. DO COMPROMISSO ARBITRAL
8.1. Em caráter irrevogável e irretratável, as partes convencionam submeter eventuais
litígios decorrentes deste contrato ao Juízo Arbitral da FCCE – Federação das
Câmaras de Comércio Exterior, com sede no Rio de Janeiro – RJ, ou, na ausência ou
impossibilidade deste, outro Juízo Arbitral com sede na Cidade do Rio de Janeiro, na
forma da Lei n.º 9.307 de 23 de setembro de 1996, observando-se que os custos
iniciais serão de responsabilidade da parte demandante, podendo esta, nos termos
da sentença arbitral, ser ressarcida pela parte adversa caso saia vitoriosa e no quanto
for determinado pela respectiva decisão arbitral.
8.1.1. Se, por alteração na legislação, ou por qualquer motivo, ocorrer a extinção da
possibilidade de utilização do juízo arbitral ou ainda em decorrência de eventual
anulação da decisão administrativa, fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital
do Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste
contrato.
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