
TERMO DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS 

 

IMPULSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.795.487/0001-25, com sede na Rua dos 

Goitacazes, nº. 71, Sala 702, Bairro Centro, CEP 30.190-050, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, neste ato representada na forma do seu Contrato Social, doravante 

denominada IMPULSO, e o CLIENTE, celebram o presente TERMO DE USO DE 

SOFTWARE E SERVIÇOS, doravante denominado simplesmente Termo, que será 

regido pelas cláusulas e condições abaixo descritas. 

 

1. DEFINIÇÕES 

 

1.1. Para os efeitos deste instrumento os vocábulos e expressões abaixo têm as 

seguintes definições: 

1.1.1.  “Aditivo” significa qualquer termo aditivo a este Termo, incluindo 

seus anexos e documentos que o acompanham, firmados entre as 

Partes, que façam referência a este Termo e que suplementem ou 

modifiquem suas disposições; 

1.1.2. “Licença de uso” significa a autorização concedida ao CLIENTE para 

uso do SOFTWARE de propriedade da IMPULSO, por prazo 

indeterminado; 

1.1.3.  “SOFTWARE” significa o software desenvolvido pela IMPULSO, 

denominado Transportador.net, que será licenciado para o uso do 

CLIENTE por meio do acesso via internet em plataforma online. 

 

2. DOCUMENTAÇÃO APLICÁVEL E ACEITE AO TERMO DE USO 

 

2.1. Ao manifestar o “Aceite” no presente Termo de Uso, o CLIENTE declara 

expressamente que leu, entendeu e compreendeu todos os direitos e obrigações 

determinados no TERMO, e ainda, concorda e se sujeita a todas as disposições do 

presente instrumento. 

2.1. A utilização do SOFTWARE, mesmo que parcial ou a título de teste, 

indica que o CLIENTE concorda com o presente TERMO. 

 

3. CONCESSÃO DA LICENÇA DE USO 

 

3.1. A IMPULSO, proprietária dos direitos do software objeto deste TERMO, 

neste ato e pela melhor forma de direito, outorga ao CLIENTE uma Licença de Uso 

(também denominada “LU”), em caráter não exclusivo e não transferível do 

SOFTWARE, disponibilizado para utilização via internet em plataforma online. 

 

3.2. O CLIENTE declara-se integralmente responsável pelas informações 

inseridas no SOFTWARE, pelo cadastramento, permissões, senhas e modo de 

utilização. A IMPULSO, em hipótese alguma, será responsável pelo conteúdo 

(informações, senhas, cópias de informações etc.) de qualquer SOFTWARE, não 

sendo, portanto, estas informações revisadas nem divulgadas em momento algum. 

A responsabilidade pelas informações do SOFTWARE é sempre do CLIENTE. 



 

3.3. O SOFTWARE disponibilizado pela IMPULSO ao CLIENTE será mantido em 

um servidor da internet homologado pela IMPULSO. 

 

3.4. A IMPULSO reserva-se o direito de atualizar o SOFTWARE sempre que 

desejar, bem como deixar de comercializá-lo, atualizá-lo, ou mesmo descontinuá-lo 

a qualquer tempo. 

3.4.1. Em caso de descontinuidade do SOFTWARE, nos termos do item 3.4, a 

IMPULSO garante o funcionamento do mesmo por até 30 (trinta) dias 

após a data do anúncio de descontinuidade. 

 

4. CADASTRO E VALIDAÇÃO DO CADASTRO 

 

4.1. Para a utilização de quaisquer dos serviços do SOFTWARE, é necessária a 

realização do cadastro prévio, em que o CLIENTE deverá informar um e-mail 

válido, número de CPF – Cadastro Nacional de Pessoa Física ou CNPJ – Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica quando se tratar de pessoa jurídica, dados bancários 

válidos e de titularidade própria e criação de login e senha.  

 

4.2. O cadastro de pessoas jurídicas como CLIENTE deverá ser realizado 

necessariamente por um representante legal devidamente autorizado para tanto. 

4.2.1. Ao preencher o formulário de cadastro, o CLIENTE ingressa no banco 

de dados da IMPULSO, autorizando à IMPULSO o acesso a referidos dados 

disponibilizados. 

 

4.3. Sendo constatada irregularidade no preenchimento do cadastro, omissão de 

informações, dados equivocados ou preenchimentos errôneos, a IMPULSO poderá 

suspender o acesso do CLIENTE à área do cadastro até que a situação se 

regularize, não se responsabilizando pelo salvamento automático de benefícios 

acumulados ou pelo salvamento de cadastro anterior. 

 

4.4. O CLIENTE garante que todas as informações prestadas são válidas e 

precisas e que a senha determinada é pessoal e intransferível. A atualização dos 

dados informados também é de responsabilidade do CLIENTE e este está ciente de 

que a precisão e veracidade destes dados são imprescindíveis à efetivação dos 

serviços. 

 

4.5. A IMPULSO se reserva o direito de recusar qualquer solicitação de cadastro 

e de suspender ou cancelar um cadastro previamente aceito nos casos (i) de 

violação de qualquer das disposições deste Termo, (ii) impossibilidade de 

verificação da identidade do CLIENTE ou constatação de falsidade em qualquer 

das informações por ele fornecidas, (iii) prática pelo CLIENTE de atos fraudulentos 

ou dolosos ou a adoção de qualquer comportamento que, a critério da IMPULSO, 

seja incompatível com os objetivos do SOFTWARE, com a urbanidade com outros 

CLIENTES ou que possam, de qualquer modo, causar danos a terceiros ou ao 

SOFTWARE.  

 



4.6. O CLIENTE aceita e concorda que toda e qualquer transação deve ser 

efetuada tão e somente pelo titular do cadastro. 

 

4.7. O CLIENTE é o único e exclusivo responsável por manter em segurança e 

sigilo seu login e senha, evitando assim o uso não autorizado de seu cadastro. O 

CLIENTE deverá avisar imediatamente a IMPULSO via in app, isto é, por meio de 

comunicação à IMPULSO no próprio site no formato disponível no próprio site, em 

caso de suspeita de acesso indevido, ou qualquer atividade que possa dar ensejo a 

tal, para que a IMPULSO possa tomar as devidas providências. 

 

5. FUNCIONAMENTO 

 

5.1. O licenciamento ao CLIENTE, sem exclusividade, de uso do SOFTWARE de 

propriedade da IMPULSO, ocorrerá por prazo indeterminado, a partir da realização 

do cadastro, pelo CLIENTE, no próprio SOFTWARE. 

 

5.2. Não estão incluídos no presente Termo os serviços que não estejam 

especificados neste Instrumento. 

 

5.3. A execução de serviços extraordinários fica condicionada à aceitação, pelo 

CLIENTE, do orçamento apresentado pela IMPULSO para a prestação desses 

serviços, e deverá ser objeto de prévio ajuste entre as Partes e consolidado por 

meio de Aditivo a ser devidamente firmado pelos seus respectivos representantes 

legais. 

 

6. CONDIÇÕES 

 

6.1. O SOFTWARE consiste em uma plataforma que permite a interação entre 

prestadores de serviços de frete e usuários, os quais poderão disponibilizar/aceitar 

serviços, preços e condições, nos termos abaixo. 

6.1.1. Os usuários que se cadastrarem nas modalidades “transportador” ou 

“motorista autônomo” poderão disponibilizar seus serviços na 

plataforma. 

6.1.2. Os usuários que se cadastrarem na modalidade “embarcador” ou 

“transportador” poderão eleger um determinado transportador ou 

motorista autônomo, a partir da cotação de valores ou pregão 

eletrônico disponibilizados no site. 

 

6.2. O SOFTWARE será licenciado ao CLIENTE por prazo indeterminado, para 

uso do CLIENTE em qualquer endereço físico, mediante inserção de login e senha 

de acesso, conforme condições estipuladas neste Termo, observados os limites e 

características do ambiente operacional do CLIENTE, a quem é vedado: 

6.2.1. Ceder, sublicenciar, vender, arrendar, dar em locação ou em 

garantia, doar, modificar, alterar, alienar de qualquer forma, 

transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, 

gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, a 

quaisquer terceiros, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, 



da IMPULSO, o SOFTWARE, objeto do licenciamento de direito de 

uso, sujeitando-se o CLIENTE em caso de violação desta previsão, às 

sanções estabelecidas em lei; 

6.2.2. Modificar as características do SOFTWARE ou módulos do 

SOFTWARE, ampliá-los ou alterá-los de qualquer forma, sem a 

expressa anuência da IMPULSO, ficando acertado que quaisquer 

alterações sobre o SOFTWARE que venham a ser requisitadas pelo 

CLIENTE, ainda que tenham por finalidade introduzir melhorias 

técnicas, só poderão ser operadas pela IMPULSO ou pessoa 

expressamente autorizada pela mesma, estando ciente o CLIENTE, 

ainda, de que independentemente de autorização, quaisquer 

produtos derivados do SOFTWARE serão sempre de propriedade 

exclusiva da IMPULSO, sem que assista ao CLIENTE qualquer direito 

sobre os mesmos; 

6.2.3. Utilizar quantidade de licenças do SOFTWARE superior à contratada. 

 

7. PREÇO 

 

7.1. Pelo licenciamento de direito de uso do SOFTWARE objeto do presente 

Termo não serão cobrados valores ao CLIENTE, ficando desde já facultado, a 

qualquer tempo, à IMPULSO estipular valores a serem pagos pelo CLIENTE, desde 

que este seja previamente informado. 

 

7.2. Caso a IMPULSO estipule valores a serem quitados pelo CLIENTE, com a 

sua devida anuência, a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços será emitida pela 

IMPULSO e enviada, por e-mail, ao CLIENTE em até 05 (cinco) dias úteis após a 

confirmação do pagamento dos valores. 

7.2.1. Os pagamentos deverão ser realizados no mês subsequente à 

prestação de serviços, mediante o pagamento de boleto bancário ou 

mediante a utilização de cartão de crédito. 

7.2.2. O CLIENTE declara estar ciente de que a inadimplência superior a 07 

(sete) dias consecutivos, contados do vencimento da parcela, autoriza 

a IMPULSO, independente de qualquer notificação, sem prejuízo das 

penalidades previstas neste Termo a: I) suspender o acesso do 

cadastro do CLIENTE realizado no SOFTWARE; e (III) bloquear a 

utilização do SOFTWARE objeto do presente Termo, até que seja 

realizado o pagamento da última parcela do valor acordado junto ao 

CLIENTE, não isentando o CLIENTE do pagamento referente ao 

período suspenso. 

7.2.3. A inadimplência superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contados do 

vencimento do documento de cobrança, autoriza a IMPULSO a enviar 

o débito do CLIENTE para o seu departamento de cobrança, bem como 

a inserir os dados cadastrais do CLIENTE no Sistema de Proteção ao 

Crédito. 

7.2.4. A inadimplência superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados 

da data de vencimento dos pagamentos devidos à IMPULSO pelo 

CLIENTE, gera à IMPULSO, além do estabelecido no item 7.2.3 acima, 



o direito de rescindir este Termo e consequentemente suspender o 

cadastro do CLIENTE no SOFTWARE, sem qualquer aviso ou 

notificação, não havendo obrigação da IMPULSO em restituir 

quaisquer valores. 

 
8. OBRIGAÇÕES DA IMPULSO 

 

8.1. Constituem obrigações da IMPULSO: 

8.1.1. Disponibilizar ao CLIENTE o SOFTWARE, bem como as respectivas 

atualizações desse SOFTWARE, se houver; 

8.1.2. Obter e manter em vigor, às suas expensas, quaisquer licenças ou 

autorizações que sejam necessárias para a execução dos serviços que 

sejam de sua responsabilidade; 

8.1.3. Manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer 

informação que venha a ter conhecimento em razão do presente 

Termo, devendo utilizar tais informações exclusivamente para o fim 

de cumprir o objeto do presente instrumento e para o fim de utilizá-

las em eventuais estatísticas ou análises que sejam necessárias para 

o desenvolvimento dos negócios da IMPULSO, preservado os dados 

do CLIENTE. 

 

9. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE  

 

9.1. Constituem obrigações do CLIENTE, além das dispostas no decorrer do 

presente Termo: 

9.1.1. Fornecer à IMPULSO todas as informações e documentos necessários 

à execução dos serviços, orientando os colaboradores treinados pela 

IMPULSO a prestarem todo o suporte requisitado pela equipe da 

IMPULSO; 

9.1.2. Manter seus dados cadastrais atualizados junto à IMPULSO e 

informar à mesma sobre qualquer alteração, superveniente à 

presente contratação, em relação aos dados previamente informados; 

9.1.3. Efetuar pontualmente eventuais pagamentos devidos à IMPULSO 

pelos serviços contratados, observadas as condições previstas neste 

Termo; 

9.1.4. Preservar as configurações mínimas de hardware e de conexão de 

internet; 

9.1.5. Responsabilizar-se, integralmente, pela guarda e utilização das 

senhas/ID (login), arcando com todas as consequências do uso da 

senha por pessoas não autorizadas. A IMPULSO em nenhuma 

hipótese será responsabilizada pelos prejuízos causados ao CLIENTE 

ou a terceiros, decorrentes do uso indevido das senhas pelo 

CLIENTE, seus prepostos, empregados, e/ou terceiros; 

9.1.6. Responsabilizar-se, integralmente, pela utilização do SOFTWARE, 

não podendo ser arguida a responsabilidade solidária ou subsidiária 

da IMPULSO por atos ilícitos praticados pelos mesmos na operação 

do SOFTWARE. 



 

10. ATUALIZAÇÃO E MODIFICAÇÕES DO SOFTWARE 

 

10.1. A correção de eventuais inconsistências do SOFTWARE ocorrerá por meio 

da atualização da versão pela IMPULSO, que poderá efetuar modificações e/ou 

criar trabalhos derivados do SOFTWARE, independentemente de consentimento 

prévio e expresso do CLIENTE. 

 

10.2. O CLIENTE declara estar ciente e concordar que quaisquer modificações no 

SOFTWARE e todos os direitos associados a estas serão propriedade da IMPULSO 

e esta não concederá, expressa ou implicitamente, quaisquer direitos, títulos, 

interesses ou licenças sobre as modificações e melhorias introduzidas ao CLIENTE 

e/ou a terceiros. 

 

10.3. Faculta-se à IMPULSO acolher, de acordo com sua conveniência e 

necessidade, sugestões de melhorias realizadas pelo CLIENTE, não assistindo em 

nenhuma hipótese, ao CLIENTE qualquer direito de propriedade sobre inserções 

ou melhorias realizadas pela IMPULSO no SOFTWARE, no exercício dessa 

faculdade. 

 

11. SUPORTE 

 

11.1. A prestação do serviço de suporte técnico limitar-se-á a esclarecimentos 

acerca do funcionamento do SOFTWARE e sua operação, pressupondo assim, o 

conhecimento mínimo, por parte do CLIENTE, do uso do computador e/ou 

dispositivo móvel e suas funções, bem como do sistema operacional sob o qual o 

sistema será utilizado. Pressupõe-se ainda, a configuração adequada do 

computador e/ou dispositivo móvel no que se refere à utilização do SOFTWARE 

adquirido e o bom estado de funcionamento do referido computador/dispositivo 

móvel. 

 

11.2. O suporte técnico limita-se ao atendimento ao CLIENTE in app, isto é, por 

meio de troca de informações no próprio site, não estando incluído neste serviço, o 

atendimento in loco, via telefone ou e-mail. 

 

11.3. O Suporte Técnico fornecido pela IMPULSO não abrange a conexão com a 

internet, rede interna e computadores/dispositivos móveis do CLIENTE. 

 

12. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

12.1. O CLIENTE é o único e inteiramente responsável pela qualidade dos 

produtos, serviços, avisos, advertências, políticas de cancelamento e tarifas 

disponibilizados no âmbito da plataforma online, garantindo-os por eventuais 

vícios ou defeitos, de qualquer natureza, e obrigando-se a repará-los caso seja 

necessário, sem nenhum ônus ou responsabilidade para a IMPULSO. 

 

12.2. O CLIENTE será inteiramente responsável pelo cumprimento da legislação 



em vigor, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, quando aplicável. 

 

12.3. O CLIENTE declara-se ciente que as únicas partes de qualquer negócio 

realizado no âmbito do sistema de permutas veiculado no SOFTWARE são outros 

clientes, os quais participam disponibilizando e/ou adquirindo produtos e 

serviços, sendo que todos os negócios são realizados de maneira voluntária. A 

IMPULSO não poderá ser responsabilizada pelos produtos, serviços ou pelos 

valores envolvidos nos negócios realizados pelo CLIENTE. 

 

12.4. A responsabilidade da IMPULSO quanto ao SOFTWARE desenvolvido limita-

se às suas funcionalidades, de acordo com suas especificações. Em nenhuma 

hipótese poderá a IMPULSO ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por 

prejuízos decorrentes dos resultados de utilização do SOFTWARE pelo CLIENTE 

e/ou demais usuários. 

 
12.5. As Partes declaram-se cientes de que a IMPULSO encontra-se isenta de 

responsabilidade no caso de eventual roubo ou extravio de carga transportada, 

bem como em relação a quaisquer danos causados à referida carga. 

 
12.5.1. Fica estabelecido que o escopo do APLICATIVO é de facilitar e 

permitir a interação entre prestadores de serviços de frete e 

usuários, não cabendo à IMPULSO a obrigação, tampouco a 
responsabilidade, de garantir ou mesmo fiscalizar a devida coleta 

e/ou entrega das cargas aos destinatários finais. 
 

12.6. A responsabilidade máxima de cada Parte sob este Termo não excederá os 

eventuais valores pagos ou devidos à IMPULSO, pelo SOFTWARE, equipamentos 

ou serviços que deem origem a tal alegação. 

 
13. VIGÊNCIA 

 

13.1. O presente Termo vigorará por prazo indeterminado, podendo o CLIENTE 

solicitar o cancelamento de seu cadastro, a qualquer tempo, por meio do próprio 

SOFTWARE. 

 

13.2. O presente Termo poderá ser rescindido pela IMPULSO, em razão de 

descumprimento contratual por parte do CLIENTE, hipótese em que as parcelas 

ainda não quitadas, caso aplicável, serão consideradas vencidas, cabendo ao 

CLIENTE realizar o respectivo pagamento à IMPULSO, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados da rescisão, e ainda, nas seguintes hipóteses: 

13.2.1. Inadimplência no pagamento dos eventuais valores devidos pelo 

CLIENTE, superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data 

de vencimento do documento de cobrança; 

13.2.2. Falência, requerimento de recuperação judicial, liquidação judicial 

ou cessação das atividades de qualquer das Partes; 

13.2.3. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, por um período 

superior a 60 (sessenta) dias, regularmente comprovados, que sejam 

impeditivos da execução dos serviços objeto deste Termo. 



 

13.3. A rescisão do Termo, em qualquer hipótese, se dará sem prejuízo de 

eventuais valores devidos à IMPULSO em razão da presente contratação. 

 

14. CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

14.1. Cada Parte tratará de forma estritamente confidencial as informações 

levadas a seu conhecimento pela outra Parte e somente as utilizará no âmbito dos 

serviços ora pactuados. 

14.1.1. O CLIENTE neste ato autoriza a IMPULSO a divulgar e/ou publicar 

seu nome e a existência da presente relação, em qualquer meio de 

comunicação, como parte dos esforços de marketing da IMPULSO. 

 

14.2. O CLIENTE fica ciente de que todo o material utilizado pela IMPULSO para 

a prestação dos serviços objeto deste Termo, incluindo o SOFTWARE, os códigos 

fontes, programas, programas de acesso, documentos, configurações, ou outros 

materiais contidos no SOFTWARE, nas atualizações e nas manutenções são de 

propriedade exclusiva da IMPULSO, e são consideradas INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS. Portanto, o CLIENTE jamais poderá copiá-los, reproduzi-los, 

distribuí-los, revelá-los, disseminá-los ou comunicá-los de qualquer maneira a 

terceiros. Da mesma forma, o CLIENTE não poderá utilizar tal material para 

quaisquer outras finalidades estranhas à prestação dos serviços objeto deste 

Termo. 

 

14.3. Caso qualquer das Partes ou qualquer de seus representantes sejam 

obrigados em virtude de lei, de decisão judicial ou por determinação de qualquer 

autoridade governamental, a divulgar quaisquer informações confidenciais, deverá 

comunicar imediatamente o fato à Parte proprietária das informações, de forma 

que esta adote as medidas cabíveis, inclusive judiciais, para preservar as 

informações confidenciais. Caso as medidas tomadas para preservar as 

informações confidenciais não obtenham êxito, deverá ser divulgada somente a 

parcela das informações confidenciais necessárias à satisfação do dever legal de 

divulgação das informações. 

 

14.4. O dever de confidencialidade previsto nestas cláusulas permanecerá íntegro 

durante o prazo de vigência deste Termo, incluindo suas prorrogações, e mesmo 

após o término deste Termo, por um prazo adicional de 5 (cinco) anos, ficando a 

parte que descumprir tal obrigação sujeita à indenização da Parte lesada pelas 

perdas e danos efetivamente suportados. 

 

15. RESTRIÇÕES AO USO DO SOFTWARE 

 

15.1. O presente Termo é regido pelas disposições da Lei 9.609/98 e Lei 

9.610/98, ficando os infratores sujeitos às penas dos crimes previstos no art. 12 

da Lei 9.609/98, sem prejuízo da responsabilidade civil pelos danos 

eventualmente causados pelo uso e distribuição de cópias não autorizadas do 



SOFTWARE ou por qualquer outra violação aos direitos decorrentes da 

propriedade do SOFTWARE.  

15.1.1. O SOFTWARE é protegido por leis e tratados internacionais de 

direitos autorais e de propriedade intelectual. A titularidade de 

todos e quaisquer direitos autorais e de propriedade intelectual 

sobre o SOFTWARE é da IMPULSO. É licenciado o direito de uso do 

software ao CLIENTE pelo prazo expresso no item 5.1, não havendo, 

em nenhuma hipótese, qualquer cessão de direitos relativos à 

propriedade do mesmo. 

15.1.2. É vedado qualquer procedimento que implique engenharia reversa, 

descompilação, desmontagem, tradução, adaptação e/ou 

modificação do SOFTWARE, ou qualquer outra conduta que 

possibilite o acesso ao código fonte do SOFTWARE, bem como 

qualquer alteração não autorizada do SOFTWARE ou de suas 

funcionalidades. 

15.1.3. Proíbe-se qualquer procedimento que implique no aluguel, 

arrendamento, empréstimo, seja total ou parcial, do SOFTWARE a 

terceiros, bem como o fornecimento de serviços de hospedagem 

comercial do SOFTWARE, a cessão, licenciamento e/ou empréstimo 

destes a terceiros. 

15.1.4. A extinção do presente instrumento, por qualquer meio, resulta na 

proibição do uso dos softwares de propriedade da IMPULSO. 

15.1.5. A IMPULSO não se responsabiliza pelos resultados produzidos pelo 

SOFTWARE, caso este seja afetado por algum tipo de programa 

externo, como aqueles conhecidos popularmente como vírus, ou por 

falha de operação. A IMPULSO não se responsabiliza, ainda, por: (i) 

integração do SOFTWARE licenciado neste Termo com qualquer 

outro software de terceiros ou do CLIENTE, (ii) operação do 

SOFTWARE por pessoas não autorizadas, (iii) qualquer defeito 

decorrente de culpa exclusiva do CLIENTE (iv) pelos danos ou 

prejuízos decorrentes de decisões administrativas, gerenciais ou 

comerciais tomadas com base nas informações fornecidas pelo 

SOFTWARE e (v) por eventos definidos na legislação civil como caso 

fortuito ou força maior. 

 

16. GARANTIAS 

 

16.1. A IMPULSO garante ser a única proprietária dos direitos autorais relativos 

ao SOFTWARE, além de possuir a competência profissional necessária para a 

execução dos serviços objeto do presente Termo, respondendo pela qualidade 

técnica dos mesmos. 

 

16.2. A IMPULSO não faz quaisquer representações ou garantias com relação à 

utilização ou desempenho do SOFTWARE licenciados neste Termo com softwares 

de quaisquer terceiros e se exime de quaisquer garantias a esse respeito, bem 

como não faz qualquer representação ou garantia de que o SOFTWARE irá operar 

sem interrupções e livre de erros, ou que o mesmo estará livre de defeitos menores 



ou erros que não afetem substancialmente o seu desempenho, ou que as 

aplicações contidas no SOFTWARE sejam projetadas para atender a todas as 

exigências comerciais do CLIENTE.  

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. Ao aceitar o presente Termo, o CLIENTE tem ciência de todos os recursos 

disponíveis no SOFTWARE e de que estes foram desenvolvidos de forma a atender 

ao público em geral, não estando sujeita a IMPULSO a providenciar alterações 

exclusivas para o CLIENTE, incluindo-se alterações decorrentes de regime especial 

e/ou isenções tributárias nos quais o CLIENTE esteja ou venha a ser inserido.  

 

17.2. Ao aceitar o presente Termo, o CLIENTE declara-se ciente e autoriza a 

IMPULSO a coletar, a qualquer tempo, os dados por ele inseridos no SOFTWARE, 

bem como os dados do próprio CLIENTE, para aferição da regularidade do uso do 

SOFTWARE com a finalidade de realizar o controle de pirataria e eventual mau 

uso por parte do CLIENTE. 

 

17.3. As notificações de uma Parte à outra se presumirão válidas se realizadas 

por correspondência registrada, entregue nos endereços constantes no preâmbulo 

do presente Termo e no cadastro do CLIENTE, ou por qualquer outro meio capaz 

de, inequivocamente, comprovar o efetivo recebimento da comunicação pelo 

destinatário. A mudança de qualquer dos endereços deverá ser comunicada à 

Parte, por aquela que tiver seu endereço alterado. 

 

17.4. O presente Termo vincula as Partes e seus sucessores a qualquer título. 

 

17.5. A inviabilidade da execução ou invalidade, ainda que em virtude de decisão 

judicial, de alguma cláusula, não afetará a validade das demais cláusulas deste 

Termo, que permanecerá válido e executável conforme descrito em seus termos. 

 

17.6. A omissão ou tolerância das Partes, em exigir o estrito cumprimento dos 

termos e condições deste Termo, não constituirá novação ou renúncia, nem 

afetará os seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo. 

 

17.7. As Partes elegem o foro da comarca da cidade de Belo Horizonte/MG para 

dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente Termo, renunciando 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

 Declaro que li e estou ciente das condições acima especificadas. 


