
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA 

 

Todo o uso desta Plataforma está sujeito aos seguintes Termos e Condições de Uso, e leis 

aplicáveis, notadamente a Lei n º12.965, de 23 de abril de 2014 e suas atualizações, conforme 

abaixo.  

 

O seu acesso e navegação nesta Plataforma implicam em seu “de acordo” com todos os Termos 

e Condições de Uso. Assim, pedimos que leia o conteúdo a seguir cuidadosamente antes de usar 

esta Plataforma. Por favor, observe que a 3D³ pode revisar ou rescindir esses Termos e 

Condições de Uso por qualquer razão e a qualquer momento sem dever de notificação. Então, 

como você está vinculado a tais aditamentos, você deve periodicamente visitar esta página para 

revisar os Termos e Condições de Uso então válidos.  

 

1. ACEITAÇÃO: O Projetista, leu e compreende os termos deste contrato e concorda que constituir-

se-á aceitação por parte do Projetista destes Termos e Condições de uso da Plataforma, a 

concordância por escrito deste ou o mero início de execução de qualquer trabalho ou prestação 

de serviços com base neste contrato. Todos os termos e condições propostos pelo Projetista que 

sejam diferentes ou adicionais a este contrato não serão aceitos pela Plataforma. Tais termos e 

condições diferentes são, neste ato, expressamente rejeitados pela Plataforma, e não farão 

parte deste contrato. Quaisquer modificações deste contrato terão que ser feitas de acordo com 

o item 25.  

 

2. FATURAMENTO: O Projetista concorda em: (a) aceitar o pagamento com base no cronograma 

de pagamentos indicado pela Plataforma (pagamento por demanda de entrega), e (b) aceitar o 

pagamento por transferência eletrônica em conta corrente específica. A data de pagamento 

acontecerá em até 10 (dez) dias corridos do recebimento dos serviços pela Plataforma, exceto 

especificação em contrário neste contrato.  

 

3. CRONOGRAMA DE ENTREGA: O tempo é essencial e as entregas deverão ser realizadas nos 

prazos especificados pela Plataforma. A Plataforma não será obrigada a fazer pagamentos por 

serviços entregues em desacordo com as especificações técnicas do projeto. 

 

 

4. MUDANÇAS: A Plataforma reserva-se o direito de realizar mudanças ou solicitar ao Projetista 

que realize mudanças nos desenhos e especificações dos projetos, podendo de qualquer outra 

forma mudar a abrangência do trabalho coberto por este contrato, inclusive trabalhos 

relacionados a assuntos como inspeção, teste ou controle de qualidade, e o Projetista 

prontamente concorda em fazer tais mudanças. Qualquer diferença de preço ou prazo para o 

desempenho de tais mudanças será ajustado de forma razoável pela Plataforma depois do 

recebimento pelo Projetista da documentação na forma e nos detalhes que o 

Cliente/Comprador especificar. Quaisquer mudanças deste contrato deverão ser feitas de 

acordo com o item 25. 

 

5. QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO DO PROJETISTA; INSPEÇÃO: O Projetista concorda em 

participar em programas de qualidade e desenvolvimento profissional e em atender a todas as 

exigências e procedimentos de qualidade especificados pela Plataforma, conforme revisões 

periódicas, inclusive aquelas aplicáveis ao Projetista. Além disso, a Plataforma terá o direito de 

inspecionar a execução dos serviços em qualquer momento de sua execução. A inspeção dos 



serviços, seja durante a execução, antes da entrega ou dentro de um tempo razoável após a 

entrega, não se constituirá em aceitação de qualquer trabalho em execução ou serviço entregue.  

 

6. PROJETOS NÃO CONFORMES: O Projetista aceita que a Plataforma não tenha qualquer 

obrigação de realizar inspeções nos serviços e abre mão de qualquer direito de solicitar que a 

Plataforma realize estas inspeções, exceto por aquelas programadas no cronograma de serviços. 

Qualquer inspeção deste tipo executada pela Plataforma não implicará qualquer obrigação para 

a Plataforma. Na medida em que a Plataforma rejeitar serviços como não conformes, os serviços 

retornarão para correção do Projetista, exceto por notificação em contrário do Cliente à 

Plataforma. Projetos não conformes darão à Plataforma o direito, à sua livre escolha, de cancelar 

os serviços sem qualquer responsabilidade de pagamento ao Projetista. Eventuais pagamentos 

de serviços não conformes não constituirão aceitação dos serviços, nem limitará ou prejudicará 

o direito da Plataforma de providenciar qualquer solução legal ou razoável, e nem liberará o 

Projetista de sua responsabilidade por defeitos latentes.  

 

7. FORÇA MAIOR: Qualquer atraso ou falha de qualquer das partes na execução de suas obrigações 

será perdoado se, e até o ponto em que seja provocado por um evento ou ocorrência além do 

controle razoável da parte, sem falha ou negligência de sua parte, inclusive, mas não limitado a 

atos da natureza, ações de qualquer autoridade governamental, incêndios, inundações, 

tempestades, explosões, distúrbios, desastres naturais, guerras, sabotagem, incapacidade de 

obter energia, material, mão de obra, equipamento ou transporte, ou mandado judicial, desde 

que uma notificação por escrito de tal atraso por parte do Projetista (incluindo a estimativa da 

duração do atraso) seja entregue pelo Projetista à Plataforma tão prontamente quanto possível 

após o evento ou ocorrência, mas de forma alguma em prazo superior a 10 (dez) dias 

subsequentes ao acontecimento. Durante o período de tal atraso ou falta de execução por parte 

do Projetista, a Plataforma, à sua escolha, poderá disponibilizar o projeto ou serviço a outras 

fontes e reduzir seus programas com o Projetista na quantidade proporcional, sem qualquer 

responsabilidade com o Projetista, ou solicitar ao Projetista que providencie os serviços de 

outras fontes, nas especificações e nos prazos estipulados pela Plataforma, e ao preço acertado 

neste contrato. Caso solicitado pela Plataforma, o Projetista providenciará, dentro de 10 dias de 

tal solicitação, garantias adequadas que o atraso não excederá 5 dias. Se o atraso durar mais 

que 5 dias ou o Projetista não providenciar garantias adequada que o atraso cessará em 5 dias, 

a Plataforma pode imediatamente cancelar este contrato, sem qualquer responsabilidade de 

sua parte, ou disponibilizá-la para outra fonte.  

 

8. GARANTIA: O Projetista garante que os serviços cobertos por este contrato, atenderão às 

especificações, desenhos, amostras ou descrições fornecidas pela Plataforma e serão 

comercializáveis, de bom material e mão de obra e livres de qualquer defeito. Além disso, o 

Projetista confirma que conhece o uso pretendido pelo Cliente/Comprador e garante que todas 

os serviços cobertos por este contrato, projetados, fabricados ou desenvolvidos pelo Projetista, 

com base no uso declarado pelo Cliente/Comprador, serão adequados e suficientes para a 

finalidade em particular pretendida pelo Cliente/Comprador.  

 

 

9. FALÊNCIA: A Plataforma poderá cancelar imediatamente este contrato sem qualquer 

responsabilidade com o Projetista se alguma das seguintes ocorrências ou qualquer evento 

similar acontecer: (a) insolvência do Projetista; (b) pedido voluntário de auto-falência ou 

concordata pelo Projetista; (c) pedido involuntário de falência contra o Projetista; (d) designação 



de um Administrador ou Síndico para o Projetista, ou (e) assinatura de um mandato para o 

benefício de credores pelo Projetista, desde que tal petição, mandato ou transmissão não sejam 

suspensas ou anuladas dentro de quinze (15) dias de tal evento. O Projetista indenizará a 

Plataforma de todas as responsabilidades, reivindicações, demandas, ações, perdas, processos, 

danos, julgamentos, honorários advocatícios, custos, taxas, despesas e consequências de 

quaisquer responsabilidades de qualquer natureza incorridas pela Plataforma em relação a 

qualquer um dos eventos acima mencionados. 

 

10. CANCELAMENTO POR QUEBRA DE CONTRATO OU NÃO EXECUÇÃO: A Plataforma reserva-se o 

direito de rescindir de imediato este contrato no todo ou em parte, à sua escolha, sem qualquer 

responsabilidade com o Projetista, se o Projetista: (a) repudiar ou quebrar qualquer disposição 

deste contrato; (b) deixar de executar serviços ou entregar moldes em desacordo com as 

especificações do cliente contratante; (c) deixar de progredir e assim ameaçar os prazos de 

entrega final adequada dos serviços e não corrigir tal falha ou quebra dentro de 5 (cinco) dias 

(ou qualquer curto período comercialmente razoável nas circunstâncias). Caso alguma das 

condições acima sejam identificadas nenhum valor será devido ao projetista pela Plataforma.  

 

11. CANCELAMENTO POR CONVENIÊNCIA: Além de quaisquer outros direitos da Plataforma para 

rescindir este contrato, a Plataforma pode, à sua escolha, cancelar imediatamente este contrato 

no todo ou em parte, a qualquer momento e por qualquer razão, mediante notificação por 

escrito ao Projetista. No momento de tal cancelamento, a Plataforma pagará ao Projetista os 

seguintes valores, sem duplicação: (a) o preço estabelecido neste contrato de todas os serviços 

que tenham sido entregues de acordo com este contrato e não pagos anteriormente; e (b) os 

custos reais de trabalhos em processamento, por parte do Projetista, dos serviços previstos 

neste contrato até o ponto em que tais custos sejam razoáveis em quantidade e sejam 

adequadamente alocáveis ou apropriáveis à parte realizada deste contrato; A Plataforma não 

será obrigada a fazer pagamentos por serviços, trabalhos em processo realizados ou adquiridos 

pelo Projetista em quantidades ou especificações em desacordo com aquelas autorizadas nos 

cronogramas e liberações de entrega, nem por qualquer molde não entregue que esteja no 

cronograma normal do Projetista. Exceto pelas condições descritas neste item, a Plataforma não 

será responsável, nem será solicitado a fazer qualquer pagamento ao Projetista, diretamente ou 

por conta de reclamações de subcontratantes do Projetista, por perda de lucros futuros, 

despesas administrativas não absorvidas, juros sobre reclamações ou despesas com atrasos no 

pagamento a outras fontes do Projetista, redistribuição dos serviços, instalações e aluguéis, ou 

despesas gerais e administrativa pelo cancelamento deste contrato.  

 

12. PROPRIEDADE INTELECTUAL: O Projetista concorda: (a) em indenizar, defender e manter a 

Plataforma, seus administradores, isentos de toda e qualquer responsabilidade, reclamação, 

demandas, ações, perdas, processos, julgamentos, honorários advocatícios, custos, taxas, 

despesas e consequências de quaisquer responsabilidades, de qualquer natureza reclamados 

por qualquer pessoa ou entidade, contra a Plataforma decorrentes de qualquer processo, 

reclamação ou ação por qualquer infringência real ou alegada, direta ou secundária ou por 

induzir à infringência, de qualquer patente nacional ou estrangeira, marca, direitos autorais, 

direito de desenho industrial, ou outros direitos de propriedade por razões de manufatura, uso 

ou venda de serviços encomendados, inclusive infringências decorrentes do atendimento a 

especificações fornecidas pela Plataforma, ou por mau uso real ou alegado ou apropriação 

indébita de um segredo comercial, decorrente de qualquer forma em relação aos serviços, 

incluindo aquelas reclamações na qual o Projetista forneceu apenas parte dos serviços 



encomendados; (b) abrir mão de qualquer reclamação contra a Plataforma, inclusive qualquer 

reclamação de manter livre de responsabilidade ou reclamação similar, que qualquer 

infringência do tipo tenha surgido do atendimento a especificações da Plataforma; (c) que os 

serviços realizados com base nas especificações da Plataforma não podem ser usadas pelo 

Projetista para seu próprio uso ou vendidas a terceiros sem expressa autorização por escrito da 

Plataforma; e (d) que todo direito, titularidade, e interesse em todas as patentes, ideias, marcas, 

direitos autorais, e trabalhos patenteáveis criados pelo Projetista na execução deste contrato 

são transferidos pelo presente para a Plataforma e até o ponto em que trabalhos com direitos 

autorais sejam criados em conexão com a execução pelo Projetista do presente contrato, tais 

trabalhos serão considerados "trabalhos realizados por encomenda" e serão de propriedade 

exclusiva da Plataforma. 

 

13. INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA A PLATAFORMA: O Projetista concorda em não entrar com 

qualquer reclamação (além de uma reclamação por infringência de patente) com relação a 

qualquer informação técnica que o Projetista tenha informado ou possa mais tarde informar à 

Plataforma em relação aos serviços cobertos por este contrato. 

 

14. INDENIZAÇÃO: O Projetista indenizará, defenderá e manterá a Plataforma livre de toda e 

qualquer responsabilidade, reclamações, demandas, ações, processos, danos, julgamentos, 

honorários advocatícios, custos, taxas, despesas e consequências de quaisquer 

responsabilidades de qualquer natureza (inclusive, mas não limitado a reclamações de 

ferimentos pessoais, morte, danos físicos à propriedade, e quebra de contrato) dirigidos por 

pessoas ou entidades contra a Plataforma, em relação ao fornecimento pelo Projetista de 

serviços à Plataforma objeto deste contrato, exceto se tal responsabilidade decorrer por 

exclusiva negligência da Plataforma.  

 

15. SEGURO: Em casos específicos e quando solicitado e formalmente solicitado ao Projetista, antes 

ou em qualquer momento ou fase do processo de prestação de serviços, o Projetista deverá 

contratar cobertura de seguro para a Plataforma, em montantes a serem definidos 

pontualmente e a cada serviço específico, que possa suportar toda e qualquer reclamação ou 

garantia comercial inerente aos serviços prestados. Esta eventual exigência de seguro pode ser 

cumprida por limite de apólice primárias ou apólices de responsabilidade genérica. Nesse caso, 

o Projetista fornecerá à Plataforma um certificado de seguro discriminando os valores de 

cobertura e limites, definidos previamente com os representantes da Plataforma, número de 

apólices e datas de vencimento dos seguros mantidos pelo Projetista, dentro de dez (10) dias da 

solicitação da Plataforma. Este certificado de seguro deverá prever que a Plataforma receba, 

com trinta (30) dias de antecedência, informações da Seguradora de qualquer cancelamento ou 

redução de valor ou abrangência de cobertura. A compra de seguros adequados pelo Projetista 

ou o fornecimento de certificados de seguro não liberará o Projetista de suas obrigações ou 

responsabilidades previstas neste contrato. No evento de uma quebra por parte do Projetista 

desta disposição, a Plataforma terá o direito de cancelar a parte não entregue de quaisquer 

serviços cobertos por este contrato e não será solicitado a fazer qualquer pagamento adicional, 

exceto para serviços prestados antes do cancelamento.  

 

16. PROPRIEDADE DO CLIENTE: E de conhecimento do Projetista que todas as especificações, 

materiais, ferramentas, moldes, padrões, equipamentos e outros itens eventualmente 

fornecidos pela Plataforma, direta ou indiretamente, ao Projetista para executar este contrato, 

são e permanecerão propriedade do Cliente, e serão mantidos pelo Projetista na qualidade de 



fiel depositário ("Propriedade do Cliente"). O Projetista assumirá o risco de perdas ou danos pelo 

valor total de reposição da Propriedade do Cliente. A propriedade do Cliente será sempre 

adequadamente mantida pelo Projetista, e não será utilizada pelo Projetista para qualquer outra 

finalidade que não envolva a execução dos serviços especificados neste contrato.  

 

17. PUBLICIDADE: O Projetista não está autorizado, sem a prévia autorização por escrito da 

Plataforma, a divulgar a terceiros, anunciar ou publicar o fato que o Projetista assinou um 

contrato de fornecimento com a Plataforma para os serviços cobertos pelo presente contrato 

ou usar quaisquer marcas, marcas de serviço, ou nomes registrados da Plataforma na 

publicidade do Projetista ou em materiais promocionais. 

 

18. CONFIDENCIALIDADE: O Projetista providenciará para que os serviços e todas as informações 

relacionadas cobertas por este contrato, incluindo, mas não limitado a informações do projeto 

e fabricação de moldes de injeção plástica, que o Projetista receber da Plataforma ("Informações 

Confidenciais") serão mantidas em estrita confidencialidade. O Projetista tomará todas as 

precauções razoáveis para evitar que as Informações Confidenciais cheguem ao conhecimento 

de terceiros. O Projetista não usará as Informações Confidenciais para qualquer finalidade que 

não envolva a execução dos serviços assumidos por este contrato. Esta condição sobreviverá a 

cancelamentos, rescisão ou vencimentos deste contrato. Qualquer acesso aos sistemas da 

Plataforma concedido ao Projetista pela Plataforma para finalidade de comunicação não será 

compartilhado pelo Projetista com qualquer outra pessoa ou entidade e será mantido em estrita 

confidencialidade pelo Projetista.  

 

19.  OBEDIÊNCIAS ÀS LEIS; TRABALHO FORÇADO: O Projetista e quaisquer serviços fornecidos pelo 

Projetista atenderão a todas as leis, regras, regulamentos, ordens, convenções, decretos, ou 

padrões relacionados com a realização dos serviços, incluindo mas não limitado a problemas 

ambientais, salários, horas e condições de emprego, seleção de subcontratados, discriminação, 

saúde/segurança ocupacional e segurança laboral. O Projetista garante que nem ele nem 

qualquer um de seus sub-contratados utilizarão trabalho escravo, ou qualquer outra forma de 

trabalho forçado ou involuntário no fornecimento dos serviços cobertos por este contrato. A 

pedido da Plataforma o Projetista certificará por escrito seu atendimento ao exposto neste item. 

O Projetista indenizará, defenderá e manterá livre de danos contra qualquer responsabilidade, 

reclamações, demandas, ações, perdas, processos, danos, julgamentos, honorários 

advocatícios, custos, taxas, despesas e consequências de qualquer responsabilidade de qualquer 

natureza reclamados por qualquer pessoa ou entidade, contra a Plataforma decorrentes de não 

conformidade do Projetista. 

 

20. LIBERAÇÃO IMPLÍCITA: A falha de qualquer uma das partes de, a qualquer tempo, solicitar a 

execução pela outra parte de qualquer condição deste contrato não afetará o direito de solicitar 

tal execução a qualquer tempo posteriormente, nem a tolerância de qualquer uma das partes 

de uma quebra de qualquer uma das condições deste contrato constituir-se-á em tolerância de 

qualquer quebra posterior da mesma ou de qualquer outra condição.  

 

21. INTRANSFERIBILIDADE: O Projetista não poderá transferir ou delegar as obrigações assumidas 

por este contrato sem a provação prévia por escrito da Plataforma. 

 

22. RELACIONAMENTO DAS PARTES: O Projetista e a Plataforma são partes contratantes 

independentes e nada neste contrato fará de qualquer uma das partes o agente ou 



representante legal da outra para qualquer finalidade, nem concede a qualquer uma das partes 

qualquer autoridade para assumir ou criar qualquer obrigação por conta ou em nome da outra. 

Além disso, fica acordado e entendido pelo Projetista que toda e qualquer comunicação 

necessária ao serviço contratado somente poderá ser realizada entre as partes por intermédio 

da Plataforma 3D³ e nenhuma outra forma de comunicação poderá ser realizada pelo Projetista 

com qualquer outra pessoa ou instituição que não seja a Plataforma 3D³, impedido também o 

Projetista de qualquer comunicação com o cliente contratante, que não seja através da 

Plataforma 3D³. 

 

23. LEI APLICÁVEL E FORO: Este contrato deverá ser interpretado de acordo com as leis brasileiras, 

e quaisquer ações ou procedimentos movidos pela Plataforma contra o Projetista poderão ser 

propostos pela Plataforma em quaisquer foros que tenham jurisdição sobre o Projetista ou, à 

escolha da Plataforma, no foro do domicílio da Plataforma, em cujo caso o Projetista desde já 

elege tal foro como válido e concorda com a jurisdição e citação de acordo com os 

procedimentos aplicáveis. Quaisquer ações ou procedimentos movidos pelo Projetista contra a 

Plataforma somente poderão ser propostos no foro de domicílio da Plataforma, onde o presente 

contrato é emitido. 

 

24. SEPARABILIDADE: Se qualquer termo deste contrato for considerado ou declarado inválido ou 

inaplicável sob qualquer estatuto, regulamento, decreto, ordem executiva ou outra regra legal, 

tal termo será considerado reformado ou cancelado, conforme o caso, mas somente até o ponto 

necessário para atender tal estatuto, regulamento, decreto, ordem ou regra, permanecendo as 

demais condições deste contrato em total vigor e efeito. 

 

25. ACORDO TOTAL: Este contrato, juntamente com seus anexos, adendos, suplementos ou outros 

termos da Plataforma, especificamente referidos neste contrato, constitui-se no acordo 

completo entre o Projetista e a Plataforma com relação aos assuntos contidos neste contrato e 

anula toda e qualquer declaração ou acordo verbal ou escrito anterior. Este contrato somente 

pode ser alterado por um aditivo emitido pela Plataforma.  

 

 


