TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ORBIA
Pelos presentes TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ORBIA, de um
lado, REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAÇÃO S.A., pessoa jurídica de direito privado, com
sede social na Avenida das Nações Unidas nº 12.901, 3º andar, conjunto 301 Torre Norte, sala M,
Bairro Brooklin Paulista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 33.150.606/0001-62, doravante denominada ORBIA, de outro lado, o AGRO ESPECIALISTA,
pessoa física ou jurídica de direito privado, de forma independente, por meio da Plataforma Orbia.
Em conjunto, ORBIA e PARCEIRO são denominados "Partes" e, individualmente, "Parte".

1. TERMOS E CONDIÇÕES
1.1.
Estes TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ORBIA
(TERMO) regem a relação entre as Partes. Ao decidir, de forma voluntária, aderir a utilização
da Plataforma Orbia o AGRO ESPECIALISTA deverá ter lido, entendido e aceitado todas as suas
condições.
1.2.
A ORBIA se reserva ao direito de realizar quaisquer alterações a qualquer momento
nestes TERMOS, sem a necessidade de aviso prévio, bastando atualizá-lo e disponibilizá-lo em
sua última versão no site.
1.3.
O AGRO ESPECIALISTA se obriga a verificar periodicamente os Termos e, em caso de
discordância, encerrar imediatamente a utilização da Plataforma.
1.4.
Os presentes TERMOS vigorarão por prazo indeterminado.
2. DA INTERMEDIAÇÃO
2.1.
Por meio da Plataforma Orbia, o AGRO ESPECIALISTA poderá, voluntariamente, se
cadastrar para atender Produtores Rurais que solicitarem os seus serviços de consultoria.
2.2.
O AGRO ESPECIALISTA garante possuir todas as autorizações e documentações
necessárias, de acordo com a legislação aplicável, para atuar nos Serviços que oferece na
Plataforma Orbia. Declara, ainda, possuir pleno conhecimento de todos os cuidados
necessários e razoavelmente esperados para que o Serviço seja prestado com máxima
qualidade e segurança e de acordo com a legislação brasileira.
2.3.
A ORBIA atuará meramente como intermediadora entre o AGRO ESPECIALISTA e o
Produtor Rural.
2.4.
Ao fazer o diagnostico para a consulta que lhe foi solicitada, o AGRO ESPECIALISTA
deverá encaminhar o receituário e/ou prescrição para a ORBIA para que algum Canal de Venda
cadastrado na Plataforma Orbia possa atender o pedido.
3.

DO CADASTRO
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3.1.
O AGRO ESPECIALISTA obriga-se a enviar toda a documentação solicitada pela ORBIA
e preencher seu cadastro.
3.2.
Caberá exclusivamente ao AGRO ESPECIALISTA aceitar ou não qualquer pedido para
prestação de seus Serviços.
3.3.
O AGRO ESPECIALISTA reconhece que é independente e não exclusivo, ATUANDO POR
CONTA PRÓPRIA E QUE SE UTILIZAM DOS PRÓPRIOS RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER SUBORDINAÇÃO entre as Partes. A
Relação jurídica estabelecida por este TERMO não cria vínculo empregatício, societário, de
associação, mandato, franquia, ou de qualquer outra natureza.
3.4.
O AGRO ESPECIALISTA se responsabiliza civil e criminalmente por todas as informações
cadastrais e documentos que fornecer à ORBIA, comprometendo-se a atualizar seu cadastro
sempre que houver alguma alteração.
3.4.1. Caso a ORBIA constate qualquer inconformidade na documentação ou nas
informações fornecidas, poderá, a seu exclusivo critério, suspender ou resilir este
TERMO. A ORBIA poderá, a qualquer tempo, mediante notificação escrita, exigir
autorizações, registros ou documentos adicionais que julgar necessários.
4. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO
4.1.
Os Serviços oferecidos pelo AGRO ESPECIALISTA, por meio da Plataforma Orbia, são de
inteira responsabilidade do AGRO ESPECIALISTA que deverá observar a legislação aplicável a
este Serviço.
4.2.
O AGRO ESPECIALISTA será inteiramente responsabilizado por qualquer fraude
realizada por ações ou omissões suas ou de terceiros a ele ligados em qualquer fase do
Serviço.
4.3.
O AGRO ESPECIALISTA se compromete a indenizar a ORBIA por todos os prejuízos
causados em razão do descumprimento das condições aqui previstas e/ou da Legislação
vigente, devendo arcar, inclusive, com os honorários advocatícios.
4.4.
É proibida qualquer recomendação de produtos que não estejam autorizados pelo
Poder Público.
4.5.
O AGRO ESPECIALISTA se compromete a não utilizar os dados dos Produtores Rurais
para divulgações publicitárias ou qualquer outro fim que não seja o cumprimento deste
Termo.
4.6.
O AGRO ESPECIALISTA não poderá, em hipótese alguma, redirecionar o Produtor Rural
para outro canal de comércio.
5. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ORBIA
5.1.
A ORBIA poderá, a qualquer tempo, e sem prévio aviso, alterar, adequar ou remodelar
o conteúdo, layout, funcionamento e/ou ferramentas da Plataforma Orbia.
5.2.
A ORBIA poderá recusar qualquer cadastro, novo ou renovação, ao seu único e
exclusivo critério.
5.3.
A ORBIA poderá resilir este TERMO caso o AGRO ESPECIALISTA viole alguma das
cláusulas ou condições aqui estabelecidas.
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6. DA CONFORMIDADE
6.1.
A ORBIA possui uma política de conformidade muito séria, razão pela qual a atuação
do AGRO ESPECIALISTA pode trazer impacto direto à sua imagem e respeitabilidade. Por isso,
este TERMO poderá ser interrompido ou suspenso imediatamente e independentemente de
notificação, a critério exclusivo da ORBIA, caso as atividades do AGRO ESPECIALISTA tragam
algum demérito à ORBIA ou caso haja suspeita de qualquer irregularidade, ilegitimidade,
fraude ou qualquer outro ato contrário às disposições deste TERMO, da Politica de Privacidade
da Orbia ou da Legislação Brasileira.
6.2.
As Partes declaram, ainda, que atuam de forma socialmente responsável e que não
mantêm relações ilegais, irregulares ou imorais, com quaisquer outras empresas que lhe
prestem serviços (parceiros, fornecedores e/ou subcontratados), no que diz respeito a: (a)
valores e transparência; (b) público interno; (c) ambiente; (d) fornecedores; (e)
consumidores/clientes; (f) comunidade; (g) governo e sociedade; (h) utilização de trabalho
escravo, forçado, infantil e infanto-juvenil em sua cadeia produtiva e atua na erradicação dos
mesmos; (i) emprego de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho - exceto na
condição de aprendizes, a partir de 14 (catorze) anos - ou menores de 18 (dezoito) anos em
atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que respeita todas as normas e leis aplicáveis a
este assunto; (j) tratamento de trabalhadores com respeito e dignidade; (k) atendimento à
política de remuneração mínima exigida pela Legislação Brasileira e que proveem todos os
benefícios legalmente determinados; (l) cumprimento dos limites de horas normais e extras
estabelecidas pela lei do país de fabricação; (m) ambiente de trabalho limpo, seguro e
saudável de acordo com o padrão legal estabelecido; (n) não discriminação de seus
funcionários, os direitos das mulheres e o respeito à diversidade; (o) gerenciamento de suas
atividades de maneira responsável e, atuação proativa de forma a identificar eventuais
impactos ambientais, decorrentes de suas atividades, e na melhoria das condições ambientais;
(p) investimento permanentemente no desenvolvimento de produtos e serviços confiáveis,
que minimizem os riscos de danos à saúde, à segurança dos usuários e da comunidade em
geral, bem como na eliminação dos desperdícios; e (q) atendimento ao disposto na Lei
12.846/13 (anticorrupção).
7. PROTEÇÃO DE DADOS
7.1.
A ORBIA possui uma POLITICA DE PRIVACIDADE . O AGRO ESPECIALISTA concorda
expressamente que o uso da Plataforma Orbia implica na coleta e utilização de suas
informações e dados pessoais que poderão ser compartilhadas com Produtores Rurais,
controladores da ORBIA e demais empresas do grupo econômico, bem como para envio a
autoridades competentes ou ainda para as demais finalidades previstas na Política de
Privacidade.
7.2.
As Partes comprometem-se a não ceder, vender, comercializar, permutar, transferir,
entregar, ou de qualquer outra forma disponibilizar as informações coletadas no âmbito deste
TERMO com terceiros, exceto quando permitido por lei ou contrato.
7.3.
Em caso de transferência de dados pessoais, as Partes declaram que tem o a base legal
necessária a tal compartilhamento.
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7.4.
As Partes se obrigam a cumprir as obrigações previstas pela Legislação Brasileira no
que tange as regras de proteção de dados pessoais, especialmente, mas não limitado, a Lei
12.965/14 (Marco Civil da Internet) e Decreto 8.771/16 e Lei n. 13.709/18 (Lei Geral de
Proteção de Dados).

8. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

8.1.
O AGRO ESPECIALISTA é livre para aceitar ou não a solicitação de seus Serviços e
poderá prestar seus Serviços para outras empresas do mercado, inclusive, concorrente da
ORBIA.
8.2.
As Partes são autônomas e independentes entre si e cada uma é inteiramente
responsável pelos seus custos operacionais, despesas, taxas, contribuições e tributos relativos
à manutenção de suas atividades. Não existe, na relação entre as Partes, nenhuma das
características previstas em lei para reconhecimento do vínculo empregatício, tratando-se de
relação estritamente cível e comercial.
9. DO PAGAMENTO
9.1. Em razão dos Serviços prestados, o AGRO ESPECIALISTA receberá uma remuneração
conforme descrito pelo ANEXO I deste TERMO.
9.2. O AGRO ESPECIALISTA se obriga a enviar à ORBIA uma Nota Fiscal ou Recibo de Prestação
Autônoma (RPA) para que o pagamento da remuneração seja processado pela ORBIA.
10. DA CONFIDENCIALIDADE
10.1. As Partes se comprometem, mutuamente, a zelar pela manutenção do sigilo de todos
os segredos comerciais, conhecimentos técnicos e outras informações que venham a tomar
conhecimento uma da outra, não podendo usar quaisquer dessas informações confidenciais, a
não ser quando expressamente autorizadas para tanto por seu titular. Nesse sentido, cada
Parte deverá envidar seus melhores esforços a fim de que seus sócios, empresas afiliadas,
administradores, prepostos, empregados e/ou quaisquer outras pessoas sob sua
responsabilidade (direta ou indireta) mantenham em sigilo todos os termos e condições do
presente TERMO
10.2. As Partes concordam que as informações deste TERMO são estritamente confidenciais
e que não serão divulgadas a quaisquer indivíduos, sociedades ou instituições, exceto se: (i) a
informação for de domínio público; (ii) divulgação for exigida por autoridade governamental
ou por ordem de Tribunal competente, sob pena de ser caracterizada desobediência ou outra
penalidade.
10.3. A Obrigação de confidencialidade subsistira mesmo após o fim da relação contratual
estabelecida entre as Partes por este Termo.
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11. MARCAS REGISTRADAS E PROPRIEDADE INTELECTUAL
11.1. As Partes reconhecem que não é concedida nenhuma licença para utilização das
Marcas devidamente registradas. Toda a propriedade intelectual no que tange a plataforma é
de propriedade exclusiva da ORBIA.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. O não exercício por qualquer das Partes de quaisquer direitos previstos por este
TERMO não poderá ser caracterizado como renúncia ou novação, podendo a parte, a seu
exclusivo critério, exercê-los a qualquer momento.
12.2. Este TERMO consolida toda e qualquer prévia negociação ou acordo, verbal ou por
escrito, referente ao seu objeto, sobrepondo-se, portanto, a todos os contratos,
entendimentos, negociações e conversas anteriores.
12.3. Se, em decorrência de qualquer decisão judicial irrecorrível, qualquer disposição ou
termo deste TERMO for considerada nula ou anulável, tal nulidade ou anulabilidade não
afetará as demais cláusulas que permanecerão em pleno vigor.
12.4.

Nenhuma das Partes responde pelos insucessos comerciais da outra.

12.5. Cada uma das Partes se responsabiliza pelo pagamento de todo e qualquer tributo
incidente sobre suas atividades.
12.6. Aplica-se a este TERMO a legislação pertinente e em vigor no território brasileiro, as
normas regulamentadoras do INMETRO/IPEM, ABNT, ANVISA, IBAMA dentre outras, inclusive
as normas referentes à venda de produtos importados.
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ANEXO I

Tabela de Remuneração do AGRO ESPECIALISTA:

Defensivos 0,5%
Sementes: 0,5%
NPK: 0,2%
Foliar: 2%
O prazo para pagamento começará a contar a partir da confirmação do pagamento feito pelo
Produtor Rural pela compra dos produtores prescritos pelo Agro Especialista.
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