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TERMOS DE USO

Estes Termos e Usos (doravante denominados “Termos De Uso”) regulamentam o uso
do serviço de aquisição e análise de imagens de satélites de qualquer plantio e/ou
cultivo agrícola GRATUITO POR 15 DIAS (doravante denominado “Teste Gratuito”),
realizados pela pessoa física Renato Luis Moreira, CPF 13742238833, Técnico em
Agropecuária, Licenciado em Geografia e Especialista em Florestas, CREA-SP
5060553131, que oferece aos seus USUÁRIOS a oportunidade exclusiva de conhecer os
benefícios oferecidos pela AGROCOMP.COM.BR direcionados ao acompanhamento,
monitoramento e gerenciamento da propriedade agrícola com a utilização de
tecnologia just in time, ou em tempo real, para maior agilidade em controle de pragas,
doenças, ervas daninhas ou ainda, com nossos serviços, poder estimar os resultados
que serão obtidos em sua futura colheita.
Qualquer pessoa, física ou jurídica, doravante denominada USUÁRIO, que pretenda
utilizar GRATUITAMENTE POR 15 DIAS os serviços da AGROCOMP.COM.BR, deverá
aceitar as Cláusulas de Uso e todas as demais políticas e princípios que as regem.
2) A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS É AUTOMÁTICA AO
SOLICITAR O TESTE GRATUITO à AGROCOMP.COM.BR. O USUÁRIO deverá ler,
certificar-se de haver entendido e aceitar todas as disposições estabelecidas nos
Termos e Condições e na Política de Privacidade, para que então seja efetuado com
sucesso seu cadastro como USUÁRIO da AGROCOMP.COM.BR.
II – DO USUÁRIO:
3) Os serviços da AGROCOMP.COM.BR somente estão disponíveis para as pessoas que
tenham plena capacidade de fato para contratar. Dessa forma, não podem efetuar
cadastro pessoas menores de 18 anos ou acometidas por outras incapacidades
inscritas nos artigos 3º e 4º do Código Civil Brasileiro, salvo se devidamente
representadas ou assistidas.
4) As pessoas jurídicas efetuarão seus cadastros por meio de representante legal.
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5) O USUÁRIO se compromete a fornecer seus dados pessoais de forma verdadeira e
precisa, além dos dados e informações da localização geográfica de sua propriedade,
devendo atualizá-los sempre que ocorrer alguma alteração.
6) A AGROCOMP.COM.BR não se responsabiliza pela veracidade das informações
prestadas por seus USUÁRIOS, sendo deles toda a responsabilidade por seu conteúdo.
7) A AGROCOMP.COM.BR pode checar a veracidade dos dados cadastrais de um
USUÁRIO a qualquer tempo. Caso constate haver entre eles dados incorretos ou
inverídicos, ou ainda caso o USUÁRIO se furte ou se negue a enviar algum documento
requerido, a AGROCOMP.COM.BR poderá suspender a solicitação do USUÁRIO, até
que a irregularidade seja sanada.
8) O USUÁRIO deverá solicitar o acesso ao Teste Gratuito através do nosso site pelo
formulário específico e, aguardar o contato telefônico ou via e-mail de um
representante.
9) Após a formalização do solicitação de Teste Gratuito, feito por nosso representante,
a partir daí, o USUÁRIO terá o período de seu teste iniciado.
10) O USUÁRIO poderá informar apenas uma (1) área de cultivo contígua para a
participação no Teste Gratuito, mesmo que tenha outras áreas em locais diferentes.
III – DO SERVIÇO PRESTADO:
11) A AGROCOMP.COM.BR é uma prestadora de serviços que utiliza imagens de
satélite de média resolução, fornecidos neste Teste Gratuito ao USUÁRIO que realizar
seu cadastro para conhecer a qualidade e excelência dos serviços e ter acesso aos
mapas multiespectrais e relatórios semanais de seu cultivo pelo prazo de 15 dias, ou
seja, recebendo dois (2) mapas gerenciais do cultivo e dois (2) relatórios de análise
durante este período, distribuídos semanalmente.
12) Os serviços disponibilizados no Teste Gratuito pela AGROCOMP.COM.BR são livres
de quaisquer remunerações durante o prazo estipulado de 15 dias. O USUÁRIO poderá
optar, no momento do término do Teste Gratuito, por adquirir os serviços em
Contratos de safra ou mensais, que serão regidos por documento específico.
13) Ao final do período de 15 dias, expresso nos Termos de Uso, o USUÁRIO terá seus
serviços suspensos e aceitará o contato de um representante para que possa optar por
contratar os serviços da AGROCOMP.COM.BR ou não.

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
14) Estes Termos e Condições Gerais não geram nenhum contrato de sociedade, de
mandato, franquia ou relação de trabalho entre a AGROCOMP.COM.BR e o USUÁRIO.
O USUÁRIO manifesta ciência de que a AGROCOMP.COM.BR não é parte de nenhuma
transação realizada entre USUÁRIOS, nem possui controle algum sobre a qualidade,
segurança ou legalidade dos produtos ou serviços anunciados pelos USUÁRIOS, sobre a
veracidade ou exatidão dos anúncios elaborados pelos USUÁRIOS, e sobre a
capacidade dos USUÁRIOS para negociar.
15) O conteúdo deste instrumento poderá ser modificado livremente pela
AGROCOMP.COM.BR por meio de comunicação eletrônica aos USUÁRIOS, passando os
novos termos a valer desde a data em que forem veiculados no site da
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AGROCOMP.COM.BR, reservando-se ao USUÁRIO o direito de permanecer cadastrado
ou simplesmente solicitar sua exclusão.
16) Todo o conteúdo, como, por exemplo, textos, programas de computador, sons,
fotografias e outros materiais disponíveis na AGROCOMP.COM.BR, marcas, patentes,
modelos, desenhos industriais, a aparência, a organização e a estrutura da
AGROCOMP.COM.BR são protegidas pela legislação de propriedade intelectual
aplicável e não infringem qualquer lei ou norma a que estejam subordinadas,
contratos, documentos, acordos dos quais faz parte, bem como não infringe direitos
de terceiros. A violação de tais direitos ensejará a respectiva reparação integral dos
danos aos prejudicados, seja a AGROCOMP.COM.BR, seus USUÁRIOS e/ou terceiros.
17) É vedado ao USUÁRIO modificar, copiar, distribuir, transmitir, exibir, realizar,
reproduzir, publicar, disponibilizar, licenciar ou criar obras derivadas a partir das
informações coletadas no site AGROCOMP.COM.BR, bem como transferir ou vender
tais informações, software, produtos ou serviços, sob pena de violação do presente
termo e infração legal.
18)) Fica eleito, para dirimir eventuais dúvidas e resolver os conflitos oriundos deste
contrato, o foro da Cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, com
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo os USUÁRIOS que se
enquadrem no conceito legal de consumidor e optem pela prerrogativa legal.
19) Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de conformidade com as
disposições legais aplicáveis à espécie.
20) Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de conformidade com as
disposições legais aplicáveis à espécie.
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