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SERVIÇOS TRAQTION: TERMOS E CONDIÇÕES 
TRAQTION SERVICES: TERMS AND CONDITIONS 

 
 
Em caso de discrepância ou conflito entre as versões em inglês e não inglês, a versão em inglês prevalecerá. / In the event of a discrepancy or conflict 
between the English and non-English versions, the English version shall prevail. 
 

Estes Termos e Condições dos Serviços TraQtion (“Termos de Serviço”) 
regem os Serviços relacionados ao TraQtion executados pela NSF para o 
Cliente.  Cada Proposta deve descrever os Serviços específicos. Os 
Termos Gerais, estes Termos de Serviço e a Proposta serão 
coletivamente referidos neste documento como o “Contrato”.  Quaisquer 
variações dos Termos Gerais e dos Termos de Serviço serão identificadas 
na Proposta e se aplicarão apenas aos Serviços identificados. Se não 
estiver definido neste documento, os termos em maiúsculas nestes 
Termos de Serviço terão a mesma definição identificada nos Termos 
Gerais. 
 
1. O prazo do Contrato continuará até a conclusão dos Serviços ou 

conforme indicado de outra forma na Proposta aplicável. 
2. Os Serviços e os Resultados não constituem certificação ou registro 

pela NSF. Estes Termos de Serviço só serão aplicáveis na medida 
em que os Serviços incluam acesso e uso do Sistema TraQtion.  

3. Sujeito e limitado pelos termos e condições deste Contrato e Licença 
de Acesso (conforme definido abaixo), a NSF concede ao Cliente, 
pelo prazo deste Contrato, e o Cliente aceita, uma licença limitada, 
intransferível, não sublicenciável, não exclusiva e revogável para 
usar o Sistema TraQtion. O Cliente pode criar relatórios ou 
apresentações (coletivamente “Trabalho”) usando informações do 
Sistema TraQtion, desde que tal Trabalho seja apenas para uso 
interno do Cliente. O Cliente compromete-se: (a) que as informações 
do Sistema TraQtion usadas no Trabalho serão de natureza 
insubstancial e de minimis e não serão principalmente uma cópia do 
Sistema TraQtion e (c) não criarão Trabalhos que usem uma parte 
do Sistema TraQtion que poderia razoavelmente ser considerado 
substancial. Exceto pela licença concedida nos termos deste 
instrumento, nada neste Contrato deve ser interpretado como uma 
cessão ou concessão ao Cliente de qualquer direito, título ou 
interesse no Sistema TraQtion, sendo entendido e reconhecido pelo 
Cliente que todos os direitos e boa vontade relacionados a ele são 
reservados e de propriedade integral da NSF.   

4. A NSF desenvolveu um sistema de software proprietário baseado na 
web, infraestrutura e plataforma para hospedar, armazenar e 
gerenciar dados (o “Sistema TraQtion”). O Cliente concorda que o 
Sistema TraQtion (como o mesmo pode ser revisado de tempos em 
tempos) e as políticas, protocolos e materiais de treinamento 
desenvolvidos pela NSF como parte dos Serviços (o anterior e o 
Sistema TraQtion devem ser coletivamente referidos como 
“Propriedade Intelectual da TraQtion”) é propriedade única e 
exclusiva da NSF, e a NSF retém todos os direitos, títulos, interesses, 
direitos autorais, direitos de propriedade intelectual e outros direitos 
de propriedade sobre o Sistema TraQtion.  O Cliente não adquire 
quaisquer direitos, expressos ou implícitos, no Sistema TraQtion.  
Todas e quaisquer melhorias, invenções, fórmulas, ideias, trabalhos 
de autoria, processos, programas de computador, know-how ou 
segredos comerciais ("Invenções") desenvolvidos durante a 
execução dos Serviços aqui descritos ou durante o uso do Sistema 
TraQtion, sejam patenteáveis ou não patenteável, ou feito ou 

These TraQtion Services Terms and Conditions (“Service Terms”) govern 
TraQtion related Services performed by NSF for the Client.  Each 
Proposal shall outline the specific Services. The General Terms, these 
Service Terms and the Proposal shall collectively be referred to herein as 
the “Agreement.”  Any variations to the General Terms and Service Terms 
shall be identified on the Proposal and apply only to the identified 
Services. If not defined herein, the capitalized terms in these Service 
Terms shall have the same definition as identified in the General Terms. 
 
 
 
1. The term of the Agreement shall continue until completion of the 

Services or as otherwise indicated on the applicable Proposal. 
2. The Services and the Deliverables do not constitute certification or 

registration by NSF. These Service Terms shall only be applicable 
to the extent that the Services include access and use of the 
TraQtion System.  

3. Subject to and limited by the terms and conditions of this Agreement 
and Access License (as defined below), NSF hereby grants Client, 
for the term of this Agreement, and Client hereby accepts, a limited, 
nontransferable, nonsublicensable, nonexclusive and revocable 
license to use the TraQtion System. Client may create reports or 
presentations (collectively “Work”) using information from the 
TraQtion System provided such Work is for Client’s internal use only. 
Client undertakes: (a) that the information from the TraQtion System 
used in the Work will be insubstantial and de minimis in nature and 
will not be primarily a copy of the TraQtion System and (c) not to 
create Work that uses a portion of the TraQtion System that could 
reasonably be considered substantial. Except for the license granted 
hereunder, nothing in this Agreement shall be construed as an 
assignment or grant to Client of any right, title, or interest in or to the 
TraQtion System, it being understood and acknowledged by Client 
that all rights and goodwill relating thereto are reserved and fully 
owned by NSF.   

4. NSF has developed a proprietary web-based software system, 
infrastructure and platform for hosting, storing and managing data 
(the “TraQtion System”). Client agree that the TraQtion System (as 
the same may be revised from time to time) and the policies, 
protocols and training materials developed by NSF as part of the 
Services (the foregoing and the TraQtion System shall be 
collectively referred to as “TraQtion Intellectual Property”) is the sole 
and exclusive property of NSF, and NSF retains all right, title, 
interest, copyright, intellectual property rights and other proprietary 
rights on TraQtion System.  Client does not acquire any rights, 
express or implied, in the TraQtion System.  Any and all 
improvements, inventions, formulas, ideas, works of authorship, 
processes, computer programs, know-how, or trade secrets 
("Inventions") developed in the course of performing Services 
hereunder or during the use of TraQtion System, whether patentable 
or un-patentable, or whether made or conceived or reduced to 
practice or developed during the term of this Agreement, shall be 
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concebido ou reduzido à prática ou desenvolvido durante a vigência 
deste Contrato, será e permanecerá propriedade exclusiva da NSF.  
O Cliente cede todos e quaisquer direitos que possa ter com relação 
à Propriedade Intelectual da TraQtion à NSF, livre e desembaraçado 
de quaisquer ônus, reivindicações ou outros ônus, e o Cliente libera 
quaisquer reivindicações que possa ter a respeito.  

5. Os seguintes tipos de conteúdo, sem limitação, não podem ser 
exibidos ou promovidos pelo Cliente ou seus Fornecedores nem 
associados de qualquer forma à NSF: (a) Transmissão, 
armazenamento ou apresentação de qualquer informação, dado ou 
material em violação às leis aplicáveis; (b) Material protegido por 
direitos autorais usado sem permissão; (c) Material considerado 
ameaçador, ofensivo, obsceno, depreciativo ou relacionado ao ódio; 
(d) Material protegido por segredo comercial ou outro estatuto; ou (e) 
Conteúdo que possa danificar a infraestrutura NSF ou outros 
servidores na Internet (por exemplo, ataque DDoS, falsificação, proxy 
etc.). 

6. O Sistema TraQtion automatizará o gerenciamento de documentos, 
quando aplicável, e enviará e-mails automáticos aos fornecedores e 
fornecedores terceirizados do Cliente (“Fornecedores”) que estão 
cadastrados no Sistema TraQtion, à medida que seus documentos 
expiram. A NSF não é responsável pelo registro de Fornecedores 
nem entrará em contato para registrar Fornecedores no Sistema 
TraQtion.  É responsabilidade do Cliente identificar os Fornecedores 
do Cliente e solicitar qualquer informação necessária. A NSF não 
preencherá nenhum questionário do Fornecedor, processo de 
configuração do fornecedor ou solicitações semelhantes e o Cliente 
concorda que a NSF não é obrigada a preencher nenhuma 
solicitação dos Fornecedores. Se o Cliente optar por fazer com que 
seus Fornecedores paguem diretamente à NSF, o Cliente exigirá que 
seus Fornecedores: registrem-se on-line no Sistema TraQtion; e 
concorda com: (a) a Licença de Acesso; (b) pagar à NSF as taxas 
especificadas na Proposta; e (c) inserir todos os dados aplicáveis 
relativos ao fornecimento de produtos de tais Fornecedores ao 
Cliente no Sistema TraQtion. O Cliente permanece responsável por 
quaisquer taxas pendentes ou faturas não pagas.  

7. Se os Serviços incluírem qualquer trabalho de desenvolvimento 
personalizado, o Cliente deverá aprovar por escrito as prioridades de 
desenvolvimento. O Cliente pode não ajustar as prioridades uma vez 
que o desenvolvimento tenha começado. Se o Cliente solicitar 
qualquer alteração no trabalho de desenvolvimento personalizado 
após a conclusão e execução do trabalho, essas alterações serão 
consideradas iniciativas de melhoria contínua e sujeitas a escopo e 
taxas adicionais do projeto. O início do trabalho de desenvolvimento 
personalizado depende do recebimento da NSF do pagamento 
integral das taxas e despesas associadas.  

8. A NSF não valida nem verifica os dados e não é responsável pela 
exatidão ou integridade dos dados. 

9. Este Contrato incorpora todos os termos e condições estabelecidos 
na Licença de Acesso como se tais termos e condições fossem 
totalmente estabelecidos neste documento e considerados aplicáveis 
aos Serviços e licença do Sistema TraQtion. Para evitar dúvidas, o 
Cliente é considerado um “Assinante” conforme esse termo é definido 
na Licença de Acesso, e os termos e condições de tal contrato não 
se aplicam apenas ao uso do “Local” conforme definido na Licença 
de Acesso mas também à licença do Sistema TraQtion pela NSF ao 
Cliente.    

10. A NSF se reserva o direito de empregar medidas de segurança para 
monitorar o uso do Sistema TraQtion para garantir a conformidade 

and remain the sole property of NSF.  Client hereby assigns any and 
all rights it may have with respect to the TraQtion Intellectual 
Property to NSF, free and clear of any liens, claims or other 
encumbrances, and Client releases any claims it may have with 
respect thereto.  

5. The following types of content, without limitation, may not be 
displayed or promoted by Client or its Suppliers nor associated in 
any way with NSF: (a) Transmission, storage, or presentation of any 
information, data or material in violation of applicable laws; (b) 
Copyrighted material used without permission; (c) Material judged to 
be threatening, harassing, obscene, disparaging, or hate-related; (d) 
Material protected by trade secret or other statute; or (e) Content 
that may be damaging to NSF infrastructure or other servers on the 
Internet (e.g. DDoS Attack, Spoofing, Proxying, etc.). 

6. The TraQtion System will automate document management where 
applicable and will send automatic emails to Client’s third party 
vendors and suppliers (“Suppliers”) who are register into the 
TraQtion System, as their documents expire. NSF is not responsible 
for registering Suppliers nor will NSF reach out to register Suppliers 
to the TraQtion System.  It is Client’s responsibility to identify Client’s 
Suppliers and request any required information. NSF will not 
complete any Supplier questionnaires, vendor setup process or 
similar requests and Client agrees that NSF is under no requirement 
to complete any requests from Suppliers. If Client chooses to have 
its Suppliers pay NSF directly, Client will require its Suppliers to: 
register on-line with the TraQtion System; and agree to: (a) the 
Access License; (b) pay NSF the fees as specified in the Proposal; 
and (c) enter all applicable data pertaining to such Suppliers supply 
of products to Client in the TraQtion System. Client remains 
ultimately responsible for any outstanding fees or unpaid invoices.  

7. If the Services include any custom development work, Client is 
required to approve in writing the development priorities. Client may 
not adjust the priorities once development has begun. If Client 
requests any changes to the custom development work after the 
work is complete and live, those changes are considered to be 
continuous improvement initiatives, and subject to additional project 
scoping and fees. Initiation of custom development work is 
contingent upon NSF’s receipt of full payment for the associated fees 
and expenses.  

8. NSF does not validate nor verify the data and is not responsible for 
the accuracy or completeness of the data. 

9. This Agreement incorporates all of the terms and conditions set forth 
in the Access License as if such terms and conditions were fully set 
forth herein and deemed applicable to the Services and license of 
the TraQtion System. For avoidance of doubt, Client is deemed to 
be a “Subscriber” as that term is defined in the Access License, and 
the terms and conditions of such agreement shall not only apply to 
the use of the “Site” as defined in the Access License but also to the 
license of the TraQtion System by NSF to Client.    

10. NSF reserves the right to employ security measures to monitor 
usage of the TraQtion System to ensure Client’s compliance with the 
Agreement so long as these security measures are not prohibited by 
law. Any attempt to circumvent such access restrictions or NSF 
security measures will be considered a material breach of this 
Agreement. 

11. Upon expiration or termination of this Agreement, (a) Client shall 
immediately cease all use of the TraQtion System; (b) destroy any 
items relating to the TraQtion System (including but not limited to 
data, software, and documentation) and purge any TraQtion System 
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do Cliente com o Contrato, desde que essas medidas de segurança 
não sejam proibidas por lei. Qualquer tentativa de contornar tais 
restrições de acesso ou medidas de segurança NSF será 
considerada uma violação material deste Contrato. 

11. Após a expiração ou rescisão deste Contrato, (a) o Cliente deverá 
cessar imediatamente todo o uso do Sistema TraQtion; (b) destruir 
quaisquer itens relacionados ao Sistema TraQtion (incluindo, mas 
não limitado a dados, software e documentação) e remover 
quaisquer dados do Sistema TraQtion de todas as mídias eletrônicas; 
e (c) mediante solicitação da NSF, fornecer certificação por escrito à 
NSF de que o Cliente cumpriu esta seção. Após a rescisão ou 
expiração do Contrato, o acesso do Cliente ao Sistema de TraQtion 
não estará mais disponível e o Cliente não terá acesso às 
informações. O cliente concorda que é de sua responsabilidade antes 
do vencimento retirar quaisquer relatórios ou informações do Sistema 
de TraQtion antes da rescisão. Qualquer acesso ou uso adicional do 
Sistema de TraQtion só será mediante acordo escrito pelas partes  

12. O Cliente representa e garante que o Cliente tem os direitos e 
permissões para que a NSF receba todos os dados fornecidos pelo 
Cliente ou pelos Fornecedores do Cliente.  

13. O Cliente não deve fazer engenharia reversa, desmontar, 
descompilar, criar trabalhos derivados ou alterar ou modificar o 
Sistema TraQtion. O Cliente não pode transferir, sublicenciar, 
relicenciar ou explorar comercialmente o Sistema TraQtion; ou 
executar ou exibir publicamente o Sistema TraQtion; ou de outra 
forma reproduzir, direta ou indiretamente, o Sistema TraQtion no todo 
ou em parte, ou quaisquer materiais relacionados. O Cliente deve 
tomar todas as medidas razoáveis para garantir que nenhuma 
pessoa não autorizada tenha acesso ao Sistema TraQtion e que 
todas as pessoas autorizadas que tenham acesso ao Sistema 
TraQtion se abstenham de qualquer divulgação, duplicação ou 
reprodução.  

14. “Usuário(s) Autorizado(s)” significa funcionários do Cliente e, 
conforme aplicável, fornecedores do Cliente que devem acessar o 
Sistema TraQtion exclusivamente para ajudar o Cliente a usar o 
Sistema TraQtion para sua finalidade licenciada. O Cliente assume 
total responsabilidade e responsabilidade pelos atos e omissões de 
seus Usuários Autorizados e tomará todas as medidas razoáveis 
para garantir que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso ao 
Sistema TraQtion. O Cliente deverá indenizar, defender e isentar a 
NSF de quaisquer reclamações ou danos decorrentes do acesso ou 
uso do Sistema TraQtion pelo Usuário Autorizado. 

data from all electronic media; and (c) upon request from NSF 
provide written certification to NSF that Client has complied with this 
section. Upon termination or expiration of the Agreement, Client 
access to the TraQtion System shall no longer be available and 
Client shall not have access to the information. Client agrees it is its 
responsibility prior to expiration to pull any reports or information 
from the TraQtion System prior to termination. Any additional access 
or use of the TraQtion System shall only be upon written agreement 
by the parties.  

12. Client represents and warrants that Client has the rights and 
permissions for NSF to receive all data provided from Client or 
Client’s Suppliers.  

13. Client must not reverse engineer, disassemble, decompile, create 
derivative works, or otherwise alter or modify the TraQtion System. 
Client may not transfer, sublicense, relicense or commercially exploit 
the TraQtion System; or publicly perform or publicly display the 
TraQtion System; or otherwise reproduce, directly or indirectly, the 
TraQtion System in whole or in part, or any related materials. Client 
must take all reasonable steps to ensure that no unauthorized 
persons have access to the TraQtion System and that all authorized 
persons having access to the TraQtion System will refrain from any 
disclosure, duplication or reproduction. 

14. “Authorized User(s)” means employees of Client and, as applicable, 
Client’s suppliers who must access the TraQtion System solely to 
help Client use the TraQtion System for its licensed purpose. Client 
assumes full liability and responsibility for the acts and omissions of 
its Authorized Users and will take all reasonable steps to ensure that 
no unauthorized persons shall have access to the TraQtion System. 
Client shall indemnify, defend and hold NSF harmless for any claims 
or damages from Authorized User’s access or use of the TraQtion 
System. 

 
 


