
 
 

TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA 
 

 
Os presentes Termos de Venda (“Termos”) regulamentam a venda de Produtos e Suporte e a licença de Software 
pela New Technologies Consultoria, Pesquisa e Desenvolvimento Científico. “Produto” significa quaisquer itens de 
hardware padrão ou consumíveis vendidos, ou Software padrão licenciado sob estes Termos. “Software” significa 
um ou mais programas de computador e sua respectiva documentação. “Suporte” significa qualquer serviço de 
assistência padrão, para Produtos ou consumíveis, atualização e manutenção de Software ou treinamento. 
"Especificações" significa informações técnicas sobre os Produtos, publicadas pela New Technologies e em vigor 
na data em que a New Technologies despacha o pedido. 
 
1. VENDA E ENTREGA 
 
a) Todos os pedidos estão sujeitos à aceitação pela New Technologies. Os pedidos são regulamentados pelo termo 
comercial de entrega aplicável especificado na cotação ou acordado pela New Technologies, conforme definido por 
Incoterms 2000. 
 
b) Exceto se explicitamente indicado de outra forma na Cotação, os preços não incluem os impostos incidentes sobre venda 
ou similares, que, se incidirem sobre o pedido, são pagáveis pelo Cliente. 
 
c) A menos que indicado de outra forma na cotação, os preços incluem as despesas de despacho e manuseio. A 
responsabilidade civil e por riscos de prejuízos e danos sobre e decorrente do Produto passarão ao Cliente no local 
acordado pela New Technologies de acordo com a Forma de Entrega aplicável 
 
d) O Cliente poderá cancelar pedidos antes do despacho sem quaisquer ônus. A devolução de Produtos está sujeita à 
aprovação da New Technologies e a cobranças aplicáveis por custos incorridos. 
 
e) Para Produtos sem instalação incluída no preço de compra, a aceitação ocorre por ocasião da entrega. Para Produtos 
com instalação incluída no preço de compra, a aceitação ocorre quando o Produto passa pelos procedimentos de instalação 
e testes da New Technologies. Caso o Cliente programe ou atrase a instalação pela New Technologies por mais de trinta 
(30) dias após a entrega, a aceitação do Produto ocorrerá no trigésimo primeiro (31º) dia após a entrega. 
 
f) Os termos de pagamento são aqueles definidos na cotação ou documentação de reconhecimento do Pedido e estão 
sujeitos à aprovação de crédito pela New Technologies. A New Technologies pode alterar os termos de crédito ou de 
pagamento, caso a condição financeira do Cliente ou os registros de pagamentos anteriores assim justificar. A New 
Technologies poderá interromper a execução deste contrato se o Cliente não pagar qualquer quantia devida, ou vier a 
descumprir qualquer obrigação deste ou de qualquer outro contrato firmado com a New Technologies, e se após 10 (dez) 
dias de aviso escrito, a falha não for corrigida. 
 
2. LICENÇAS 
 
a) A New Technologies garante ao Cliente uma licença mundial não exclusiva para utilização do Software para finalidades 
internas, de acordo com a documentação fornecida com o Software. Os termos de licença da New Technologies ou de 
terceiros incluídos em tal documentação prevalecerão sobre esses termos de licença. Caso a documentação não inclua os 
termos de licença, a New Technologies garante ao Cliente uma licença para utilização de uma cópia do Software em uma 
única máquina ou equipamento, ou uma licença de uso conforme definido na cotação. 
 
b) Exceto quando autorizado pela New Technologies por escrito ou permitido pela lei, o Cliente não poderá realizar 
engenharia reversa, compilação reversa ou montagem reversa do Software; modificar ou traduzir o Software; ou reproduzir 
o Software em nenhuma rede pública ou distribuída. 
 
3. GARANTIA 
 
a) Os termos de garantia do Produto são fornecidos juntamente com o mesmo, nas cotações, mediante solicitação ou no 
website http://www.newtechnologies.com.br . Todo Produto recebe uma garantia global que inclui a garantia padrão para o 
país da compra. 
 
b) A New Technologies garante o Produto de hardware da New Technologies contra defeitos de materiais e de fabricação e 
que o Produto estará conforme as Especificações. A New Technologies garante que o Software padrão, de propriedade da 
New Technologies, está integralmente de acordo com as Especificações. 
 
c) Caso a New Technologies receba aviso de algum defeito ou não conformidade durante o período de garantia, a New 
Technologies a seu critério reparará ou substituirá o Produto afetado. O Cliente pagará pelas despesas de remessa para 
envio de tal produto à New Technologies. A New Technologies pagará as despesas de retorno de Produtos reparados ou de 
substituição. 
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d) AS GARANTIAS EXPRESSAS NESTES TERMOS DE VENDA SÃO EXCLUSIVAS E NENHUMA OUTRA GARANTIA, 
VERBAL OU ESCRITA, SERÁ SUBENTENDIDA OU ALEGADA PELO CLIENTE. A NEW TECHNOLOGIES RENUNCIA 
ESPECIFICAMENTE ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADAPTAÇÃO A FINALIDADES 
ESPECÍFICAS E DE NÃO VIOLAÇÃO. 
 
4. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
a) A New Technologies defenderá o Cliente contra qualquer reivindicação de terceiros de que o Produto infringe algum 
direito de propriedade intelectual, desde que o Cliente notifique prontamente a New Technologies por escrito e coopere com 
a New Technologies e conceda a ela o controle exclusivo da defesa até os limites permitidos por lei. 
 
b) No caso de violação conforme 4.a) a New Technologies arcará com os custos da defesa contra reivindicação de infração, 
valores da eventual conciliação mais custas judiciais. Caso tal reivindicação se afigure verdadeira, a New Technologies 
pode a seu critério modificar ou substituir o Produto ou obter qualquer licença necessária. Caso a New Technologies 
constatar que nenhuma dessas alternativas está disponível de forma razoável, a New Technologies reembolsará o preço de 
compra ao Cliente mediante a devolução do Produto. 
 
c) A New Technologies não se responsabilizará por reivindicações de violação provenientes de: Conformidade da New 
Technologies com, ou uso de, projetos, especificações, instruções ou informações técnicas do Cliente; modificações do 
Produto pelo Cliente ou por terceiros; Uso do Produto proibido pelas, ou fora do escopo das, Especificações ou notas de 
aplicação relacionadas; ou uso do Produto com produtos não fornecidos pela New Technologies. 
 
5. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E RECURSOS 
 
a) Em nenhuma circunstância a New Technologies, seus subcontratados ou fornecedores serão responsabilizados por 
danos incidentais, especiais, indiretos ou conseqüentes (incluindo custos por interrupção de funcionamento, perda de lucros 
e de dados ou custos de restabelecimento), ainda que a eventual reivindicação seja baseada em contrato, ação civil, 
garantia ou qualquer outra teoria legal, mesmo se prevista a possibilidade de tais danos. Essa limitação é independente de 
quaisquer outros recursos estabelecidos nestes Termos. 
 
b) As limitações definidas nas Seções anteriores não se aplicarão às reivindicações de violação referidas na Seção 4 ou a 
danos por lesões corporais ou morte. 
 
c) Os recursos contemplados nestes Termos constituem as únicas alternativas do Cliente e excluem quaisquer outras 
indenizações. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
a) A New Technologies armazenará e utilizará os dados pessoais do Cliente de acordo com a declaração de privacidade da 
New Technologies disponível no website http://www.newtechnologies.com.br – Declaração de Privacidade. A New 
Technologies não venderá, alugará ou arrendará a outros os dados pessoais do Cliente. 
 
b) Os Termos de Serviços estão disponíveis no website http://www.newtechnologies.com.br , mediante solicitação ou como 
indicados na cotação. 
 
c) As partes concordam em cumprir as leis e regulamentações aplicáveis. A New Technologies pode suspender o 
cumprimento de suas obrigações caso o Cliente viole as leis ou regulamentações aplicáveis. 

 
d) Caso qualquer disposição ou parte de qualquer disposição destes Termos seja considerada ilegal, inválida ou ineficaz, a 
validade ou eficácia do remanescente dos Termos não será afetada. 
 
e) Para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou questões oriundas destes Termos, fica eleito o Foro da Comarca de Porto 
Alegre – RS, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
f) Os Produtos não foram especificamente projetados, fabricados ou destinados para venda como peças, componentes ou 
conjuntos de montagem para planejamento, construção, manutenção ou operação direta de instalações nucleares. A New 
Technologies não se responsabilizará por quaisquer danos resultantes de tal uso. 
 
g) Estes Termos e todos os termos complementares aplicáveis ao pedido constituem o acordo integral entre a New 
Technologies e o Cliente e prevalecem sobre quaisquer comunicações, representações ou acordos anteriores entre as 
partes, de forma verbal ou escrita, relacionados às transações referidas neste instrumento. Não serão aplicáveis termos e 
condições adicionais ou diferentes provenientes do Cliente. 
 
h) A New Technologies pode ceder ou transferir quaisquer de seus direitos e obrigações sob estes Termos em caso de 
fusão, reorganização, transferência, venda de ativos ou linhas de produtos, transações de cisão ou desmembramento ou 
mudança de controle ou propriedade da New Technologies ou de suas empresas atribuídas ou transferidas sucessoras 
autorizadas. 
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